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ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9440)

1° ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLE·
GING - VERJARING - BIJSLAG WEGENS VERERGERING - RECHTSVORDERING TOT BETA·
LING - SCHORSING VAN DE VERJARING OORZAAK VAN SCHORSING - ADMINISTRA·
TIEVE PROCEDURE.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN SCHORSING - OORZAAK VAN SCHORSING ARBEIDSONGEVAL - BIJSLAG WEGENS VERERGERING - RECHTSVORDERING TOT BETALING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE.

3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN - BETWISTING NOPENS EEN POLITIEK RECHT - RECHTBANKEN IN BEGINSEL BEVOEGD - ARBEIDSONGEVAL - BIJSLAG WEGENS VERERGERING RECHTSVORDERING TOT BETALING - VERJARING - SCHORSING - OORZAAK VAN SCHORSING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE.

1°, 2° en 3° De verjaring van de rechts-

vordering tot betaling van een aan de
getroffene van een arbeidsongeval toegekende bijs/ag wegens verergering
wordt niet geschorst door de administratieve onderzoeksprocedure van de
vordering door het Fonds voor Arbeidsongevallen (1). (Artt. 69, eerste
lid, en 70, eerste zin, Arbeidsongevallenwet; art. 7 K.B. 21 dec. 1971; artt.
2251 tot 2259 B.W.)
(1) Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. nr. 8311
(A.C., 1988-89, nr. 91); 13 nov. 1989, A.R. nr.
8642 (ibid., 1989-90, nr. 155) met cone!. O.M. bij
dat arrest in Bull. en Pas., 1990, I, zelfde nummer; J.L. FAGNART, « La prescription et !'assurance •, in Prescriptions des actions, Recents
developpements et p erspectives dans Ies principales branches du droit, Jeune Barreau de
Mons, Studiedag van 25 april 1986, nrs. 45 en
48; C. PERSYN, R. JANVIER en W. VAN EECKHOUTTE, Overzicht van rechtspraak arbeidsongevallen, 1984-1989, T.P.R., 1990, biz. 1412 tot 1418,
nrs. 148 tot 154; Voorbereiding van de arbeidsongevallenwet 1971 ; Belgische Senaat, Verslag
namens de Commissie voor arbeidsvoorziening, arbeid en sociale voorzorg, opgemaakt
door de h. Pede, Pasin. 1971, I, biz. 587, en Kamer van Volksvertegenwoordigers, Verslag namens de Commissie voor sociale voorzorg,
ibid., biz. 614.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1991 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1 en 7 van het koninklijk besluit
van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend
door het Fonds voor Arbeidsongevallen
(aangevuld door artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 maart 1980}, 69
(inzonderheid eerste lid) en 70 (inzonderheid de eerste zin) van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (welke artikelen zijn gewijzigd door de artikelen
108 en 109 van de wet van 1 augustus
1985), 2251 tot 2259 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het Arbeidshof te Luik, bij arrest van 7 februari 1991, het aan zijn
oordeel onderworpen vonnis bevestigt en
aan de heer Detrixhe recht op bijslag
wegens verergering toekent met ingang
van 19 juni 1981, op de volgende granden: « 1. De driejarige verjaringstermijn
van de rechtsvordering tot betaling van
de vergoedingen wegens schade ten gevolge van een arbeidsongeval begint te
!open vanaf de dag waarop het recht op
vergoeding is ontstaan en niet vanaf het
ogenblik dat het recht waarop de vergoeding gegrond is wordt betwist (...) 2. (Eiser) betoogt bijgevolg terecht dat de verjaring te dezen loopt vanaf 19 juni 1981,
maar dat de verjaring van de aanvang a£
geschorst is wegens de administratieve
procedure, dat zij geschorst blijft gedurende h et administratief onderzoek van
het dossier en dat de schorsing pas een
eind neemt op het ogenblik dat de administratieve procedure is voltooid. 3. Anders zou de getroffene in sommige gevallen verplicht zijn om zich tot de rechter
te wenden nog v66r de administratieve
procedure is afgewerkt. 4. De laatste
handeling van de litigieuze administrati~ve procedure is te dezen de kennisgeving van de administratieve beslissing
van 11 augustus 1988. 5. Daaruit volgt
dat de verjaring tijdig is gestuit door de
op 19 september 1988 betekende dagvaarding »,
terwi~o1g~\l§ 1~\'JW~
van het kon· · ll~~tun van 21 ~ '<fetn
1971 be,~,
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treffende de bijslagen en de sociale bijstand ver leend door het Fonds voor
Arbeidsongevallen, een bijslag wegens
verergering wordt toegekend aan de getroffene van het ongeval wiens graad
van blijvende arbeidsongeschiktheid volgende uit het arbeidsongeval toeneemt
na het verstrijken van de termijn bedoeld bij artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, voor zover
zijn nieuwe graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ten minstens 10 pet. bedraagt; de rechtsvordering tot toekenning van een dergelijke bijslag wegens
verergering, overeenkomstig artikel 69
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, verjaart na drie jaar; die verjaring volgens artikel 70 van voornoem~
de wet op de gewone wijze kan worden
geschorst of gestuit; die bepalingen de
openbare orde raken; wanneer de rechts~
vordering strekt tot betaling van bijslag
wegens verergering die voortvloeit uit
een toegenomen arbeidsongeschiktheid,
de verjaringstermijn begint te lopen op
de dag waarop die arbeidsongeschiktheid
is toegenomen en waarop de getroffene
recht krijgt op vergoeding; die dag te de~
zen, zoals het Arbeidshof te Luik vast~
stelt, 19 juni 1981 is; die verjaring enkel
op de gewone wijze kan worden ge~
schorst; dat is op een van de in de arti~
kelen 2251 tot 2259 van het Burgerlijk
Wetboek opgesomde gronden; een han~
gende « administratieve procedure )) en
~~ het administratief onderzoek van het
dossier » in verband met de aanvraag tot
toekenning van bijslag niet onder de ge~
wane gronden worden gerekend; het Ar~
beidshof te Luik bij gevolg niet wettig
kon beslissen dat de verj aring van de
rechtsvordering te dezen reeds vanaf de
indiening van de aanvraag bij eiser ge~
schorst was en zulks tot de administra~
tieve procedure was voltooid, en bijge~
volg evenmin dat de verjaring tijdig was
gestuit door de dagvaarding van 19 sep~
tember 1988 (schending van de in het
middel aangewezen tijdelijke bepalin~
gen):

Overwegende dat luidens artikel
69, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de
rechtsvordering tot betaling van de
vergoedingen verjaart na drie jaar;
dat kracbtens artikel 70 de verjaringen bepaald bij artikel 69 op de gewone wij zen worden geschorst;
Overwegende dat bet arrest vermeldt dat " de verjaring (van de
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rechtsvordering tot betaling van de
aan de getroffene van een arbeids~
ongeval toegekende bijslag wegens
verergering) van de aanvang af ge·
schorst is wegens de administratie~
ve procedure en (dat) zij gescborst
blijft gedurende het administratief
onderzoek van bet dossier en dat de
schorsing pas een eind neemt op het
ogenblik dat de procedure is voltooid; (dat) de getroffene anders in
sommige gevallen zou verplicht zijn
om zich tot de rechter te wenden
nog v66r de administratieve procedure is afgewerkt ";
Dat bet arrest, nu bet op die granden niet vaststelt dat de verjaringstermijn is geschorst op de bij artikel
70 van de wet van 10 april 1971 be·
paalde wijze, niet naar recht is ver~
antwoord;
Dat bet middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van bet vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de wet
van 10 april 1971, veroordeelt eiser
in de kosten; verwijst de zaak naar
bet Arbeidsbof te Brussel.
1 maart 1991 - ge kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afde~
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu~
sie van de heer Leclercq, advocaat-gene~
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en
Gerard.
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1° ONDERNEM!NGSRAAD EN VE!LIG·
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN - VER·
KOZENE - AANWIJZING - LIJSTSTEMMEN TOEKENNING - BIJZONDER VERKIESBAARHEIDSCIJFER VOOR DE LIJST VAN DE KANDIDAAT.
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2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
VERKIEZINGEN
MANDAAT - VERDELING - MANDAAT DAT
MET GELIJK RECHT AAN VERSCHILLENDE
LIJSTEN TOEKOMT - STAKING VAN KIESCIJFERS -

MEN -

KANDIDAAT MET DE MEESTE STEM-

GELIJK STEMMENTAL.

1o Aan de naamstemmen die door een
kandidaat zijn behaald, worden slechts
zoveellijststemmen toegevoegd als nodig is om het bijzonder verkiesbaarheidscijfer voor zijn lijst te bereiken
en voor zover het overschot van de
Jijststemmen zulks mogelijk maakt.

(Art. 64, vierde lid, K.B. van 18 okt.
1990.)

2° Wanneer een mandaat met gelijk
recht aan verschillende lijsten toekomt
en bij staking van kiescijfers is de
kandidaat van de lijst waaraan het
mandaat toekomt diegene van de mededingende kandidaten voor het toe te

kennen mandaat die de meeste stem~
men heeft behaald, door samentelling
van zijn naamstemmen en de
lijststemmen die hij nodig heeft om
zijn bijzonder verkiesbaarheidscijfer
van zijn lijst te bereiken of te benade~
ren, en waarvan het overschot de toekenning mogelijk maakt; aileen in ge~
val van gelijkheid van de aldus door
iedere mededingende kandidaat behaalde stemmen, komt het mandaat
toe aan de lijst waarop de kandidaat
voorkomt die in de onderneming de
grootste ancienniteit heeft (1). (Art. 63,
derde lid, tweede zin, K.B. van 18 okt.
1990.)

(A.C.L.V.B. T. ~CAP GEMINI-SESA BELGIUM » N.V.,
BONHOMME, TA.V. VANDEVELDE E.A.}
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9536)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1992 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
(1) Zie omzendbrief van 12 nov. 1990 betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, B.S.,
24 nov. 1990, blz, 22025, inz. biz. 22046 en
22047, nr. 14.2.1.1.
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Over het middel: schending van de artikelen 63 en 64 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1990 betreffende de
ondernemingsraden en de comites voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen,
doordat het Arbeidshof te Brussel, in
het arrest van 17 februari 1992, heeft
vastgesteld dat bij de sociale verkiezingen bij de N.V. Cap Gemini-Sesa Belgium twee zetels toekwamen aan het
A.C.V. (lijst nr. 1), en dat er betwisting
hestand over de toekenning van de derde
zetel, hetzij aan de lijst nr. 2 (met 5
lijststemmen}, inzonderheid aan de heer
Bonhomme (met 5 naamstemmen}, hetzij
aan de lijst nr. 3 (met 3 lijststemmen),
inzonderheid aan de heer Vandevelde
(met 7 naamstemmen), gedeeltelijk van
de tekst van de artikelen 63 en 64 van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1990 betreffende de ondernemingsraden
en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
heeft overgenomen, en vervolgens oordeelt dat « de vraag rijst of bij de toekenning van het mandaat alleen rekening moet worden gehouden met artikel
63, of ook met artikel 64 », en, met bevestiging van het vonnis a quo, Voor
recht zegt dat het derde mandaat van de
kategorie « kaderleden » in de ondernemingsraad van de N.V. Cap Gemini-Sesa
Belgium aan de heer Bonhomme van de
lijst nr. 2 van het A.B.V.V. dient te worden toegekend, op grand « ... dat te dezen het bijzonder verkiesbaarheidscijfer
van de lijsten nrs. 2 en 3 gelijk is aan 5;
... dat het resultaat van de lijst~ en
naamstemmen voor de heren Bonhomme
en Vandevelde 10 bedraagt; ... dat aileen
nag het criterium van de ancienniteit
kan worden gehanteerd, waarbij de heer
Bonhomme het haalt; ... met andere
woorden, dat de gelijktijdige toepassing
van beide teksten is bepaald, te weten
"wanneer een mandaat met gelijk recht
aan verschillende lijsten toekomt" ... dat
er in dat geval verschillende mogelijkheden zijn onder meer de " staking van de
kiescijfers "; dat alsdan de procedure be~
paald in artikel 64 wordt toegepast die
de toekenning regelt van de zetels aan
de kandidaten van een zelfde lijst; ... dat
niet wordt betwist dat de afgewezen kandidaat (de heer Vandevelde) de meeste
stemmen op zijn eigen lijst had behaald;
dat "met toepassing van de in artikel 64
bepaalde procedure", "het bijkomend
mandaat waarop zijn lijst recht had"
aan hem moest worden toegekend; ... dat

236

Nr. 120

HOF VAN CASSATIE

artikel 63 in fine moet worden toegepast
aangezien er staking van stemmen is
tussen hem en de heer Bonhomme " rekening houdend met de lij ststemmen en
de naamstemmen "; ... dat er geen sprake
is van het toekennen van enige voorrang
aan de naamstemmen maar enkel aan
de ancienniteit » (arrest blz. 3 en 4),
terwijl volgens artikel 63 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1990 betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, de verdeling van de mandat~n onder lijsten !ifBschiedt door toekennmg aan elke hJst
van evenveel mandaten als het kiescijfer
(dat gelijk is aan het aantal biljetten met
een geldige lijststem vermeerderd n:et
het aantal biljetten waarop enkel geld1ge
stemmen voor een of meer kandidaten
op de lijst voorkomen) quotienten heeft
gegeven die gelijk zijn aan of hoger dan
het Iaatste nuttig quotient bekomen overeenkomstig het bepaalde in het eerste
lid van artikel 63; niet werd betwist dat
het eerste nuttig quotient van de lijsten
2 en 3 10 bedroeg; een mandaat, wanneer h~t zoals te dezen met gelijk recht
aan verschillende lijsten toekomt, volgens artikel 63, derde lid, wordt ~oeg.~
kend aan de lijst met het hoogste kieSCIJfer· niet werd betwist dat het kiescijfer
zo~el voor lijst nr. 2 als voor lijst nr. 3,
10 bedroeg; bij staking van de kiescijfers
het mandaat wordt toegekend « aan de
lijst waarop de kandidaat voorkomt die,
in toepassing van de bij artikel 64 vastgestelde procedure, het bijkomend m~n
daat toegekend zou krijgen dat aan z1jn
lijst toekomt en die de meeste stemmen
heeft behaald rekening houdend met de
lij ststemmen ~n de naamstemmen, ?f in
geval van gelijkheid aan de kand1daat
die in de onderneming de grootste ancienniteit heeft »; artikel 64 van dat koninklijk besluit de aanwijzing van de
verkozen kandidaten regelt; wanneer het
aantal kandidaten van een lijst groter is
dan het aantal zetels dat aan de lijst toekomt, de zetels worden toegekend aan
de kandidaten die in volgorde van hun
voordracht het bijzonder verkiesbaarheidsscijfer bereiken (... ); voor~~en aan
de kandidaten individueel de liJststemmen worden toegekend die ten gunste
van de orde van voordracht zijn uitgebracht; het aantal lijststemmen wordt
verkregen door het aantal van de bovenaan op de lijst ingevulde stembiljetten te
vermenigvuldigen met het aantal van de
zetels door deze lijst behaald; het aantal
lijststemmen voor de lijst nr. 2 aldus

5 x 1 = 5 bedroeg en voor de lij st nr. 3
3 x 1 = 3; de lijststemmen worden toegevoegd aan de naamstemmen behaald
door de eerste kandidaat van de lijst
voor zoveel als nodig is om het bijzonder
verkiesbaarheidscijfer van de lijst te bereiken (is er een overschot, dan wordt
dat op gelijke wijze toegekend aan de
tweede kandidaat, en zo verder); het Arbeidshof te Brussel vaststelt dat het bijzonder verkiesbaarheidscijfer (dat is verkregen door het totaal van de in aanmerking komende stemmen - verkregen
door het aantal stembiljetten met een
geldige stem bovenaan de lij st gevoegd
bij de stembiljetten met geldige stemmen voor een of meerdere kandidaten,
te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat aan de lijst toekomt - te delen
door het getal van de aan de lijst toegekende zetels, voor beide mededingende
lijsten 5 bedroeg, bijgevolg de lijststemmen aan de naamstemmen dienden te
worden overgedragen om het bijzonder
verkiesbaarheidscijfer van de lijst te bereiken, en wel op de volgende wijze : de
h. Bonhomme (lijst nr. 2) : 5 + 0 ~ 5, de

h. Vandevelde (Iijst nr. 3) : 7

+

0 ~ 7;

daaruit volgt dat zowel de lijst van de
heer Bonhomme als die van de heer
Vandevelde aanspraak kon maken op
het bijkomend mandaat, nu beide kandidaten het verkiesbaarheidscijfer bereikten· de heer Vandevelde evenwel de
me~ste stemmen behaalde, rekening
houdend met de lijststemmen en de
naamstemmen, in de zin van artikel 63,
waarbij het getal 7 wordt bereikt, terwijl
de heer Bonhomme slechts 5 behaalde;
er bijgevolg geen gelijkheid was waardoor de zetel aan de kandidaat die in de
onderneming de grootste ancienniteit
heeft kan worden toegekend, zodat het
Arbeidshof te Brussel niet naar recht
kon beslissen dat aileen nog het criterium van de ancienniteit kon worden gehanteerd (schending van de in het cas~a
tiemiddel aangewezen wettelijke bepalm-

gen):
Overwegende dat naar luid van
artikel 63, derde lid, tweede zin, van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1990 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen, bij staking
van de kiescijfers het mandaat
wordt toegekend aan de lijst waarop
de kandidaat voorkomt die, met toe-
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passing van de bij artikel 64 vastgestelde procedure, bet bijkomend
mandaat toegekend zou krijgen dat
aan zijn lijst toekomt en die de
meeste stem1nen heeft behaald, rekening houdend met de lijststemmen en de naamstemmen, of in geval van gelijkheid aan de kandidaat
die in de onderneming de grootste
anci€nniteit heeft;
Overwegende dat ingevolge artikel 64, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, alvorens de gekozenen aan te wijzen, het hoofdstembureau aan de kandidaten individueel
de lijststemmen toekent die ten gunste van de orde van voordracht zijn
uitgebracht;
Dat bet vierde lid bepaalt dat dit
aantal lijststemmen wordt verkregen door bet aantal van de bovenaan op de lijst ingevulde stembiljetten te vermenigvuldigen met bet
aantal van de zetels door deze lij st
behaald, dat de toekenning van de
lijststemmen geschiedt door overdracht, dat aan de naamstemmen
die door de eerste kandidaat van de
lijst zijn behaald, zoveel lijststemmen worden toegevoegd als nodig is
om bet bijzonder verkiesbaarheidscijfer van die lijst te bereiken en
dat als er een overschot is, dat op
gelijke wijze wordt toegekend aan
de tweede kandidaat, en zo verder
tot alle lijststemmen zijn toegekend;
Dat uit die bepaling volgt dat aan
de naamstemmen die door een kandidaat zijn behaald slechts zoveel
lijststemmen worden toegevoegd als
nodig is om bet bijzonder verkiesbaarheidscijfer voor zijn lijst te bereiken en voor zover het overschot
van de lijststemmen zulks mogelijk
maakt;

Overwegende dat in de zin van artikel 63, derde lid, tweede zin, van
bet koninklijk besluit van 18 oktober 1990, de kandidaat van de lijst
waaraan bet mandaat toekomt, bijgevolg onder de verschillende mededingende kandidaten voor dat mandaat diegene is die de meeste stemmen heeft behaald, door samentel-
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ling van zijn naamstemmen en de
lijststemmen die hij nodig heeft om
bet bijzonder verkiesbaarheidscijfer
van zijn lijst te bereiken of te benaderen, en waarvan het overschot de
toekenning mogelijk maakt;
Dat alleen in geval van gelijkheid
van de aldus door iedere mededin~
gende kandidaat behaalde stemmen
bet mandaat toekomt aan de lijst
waarop de kandidaat voorkomt die
in de onderneming de grootste ancienniteit heeft;
Overwegende dat bet arrest vaststelt dat er staking van kiescijfers is
van de lijsten nrs. 2 en 3, dat bet
bijzonder verkiesbaarheidscijfer van
de lijsten nrs. 2 en 3 gelijk is aan 5,
dat Jean Michel Bonhomme, kandidaat van de lijst nr. 2, 5 naamstemmen heeft behaald en dat Jean Pol
Vandevelde, kandidaat van de lijst
nr. 3, meer naamstemmen dan
eerstgenoemde heeft behaald; dat
bet arrest beslist dat bet derde mandaat in de ondernemingsraad moet
worden toegekend aan Jean Michel
Bonhomme van de lijst nr. 2, op
grand dat « het criterium van de ancH3nniteit dient te worden gehanteerd, waarbij de beer Bonhomme
het haalt »;
Dat bet arrest aldus zijn beslissing niet naar recht veranwoordt;
Dat bet middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van bet vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar bet Arbeidshof te Bergen.
1 maart 1993 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afde~
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Biitzler.
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lid. Ger.W.; artt. 10, 91. 94, 95 en 99
Z.I.V.-wet.)
3c KAMER - 1 maart 1993
(R.J.Z.I.V. T. VANDEPUT, L.N.M.V.)

1° DERDENVERZET -

ONTVANKELIJK,

ARREST ( vertaling)

HEIDSVEREISTEN.

(A.R. nr. 9595)

2° ZIEKTE· EN !NVALIDITEITSVER·
ZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - NOG NIET GEDEKTE PERSOON - TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD
BETAALDE - VONNIS TOT AFWIJZING VAN DE
VORDERING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - DERDENVERZET VAN HET R.I.Z.I.V.
ONTVANKELIJKHEID.

3° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - z.r.v..
VERZEKERING ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - NOG NlET GEDEKTE PERSOON VONNIS TOT AFWIJZING VAN DE VORDERING
VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - DERDENVERZET VAN HET R.I.Z.I.V. - ONTVANKELIJKHEID.

40 DERDENVERZET -

ONTVANKELIJK·
HElD - Z.I.V.-VERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERJNG NOG NIET GEDEKTE
PERSOON - TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VONNIS TOT
AFWIJZING VAN DE VORDERING VAN DEVERZEKERINGSINSTELLING DERDENVERZET
VAN HET R.I.Z.I.V.

1° Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in de zaak is tussengekomen kan, onder voorbehoud van het
bepaalde in art. 1122, 1° tot 4°, Ger. W.,
derdenverzet doen tegen de beslissing
die gewezen is door een burgerlijk gerecht en zijn rechten kan benadelen
(1).

2o, 3° en 4o Het R.I.Z.l. V. kan derdenver-

zet doen tegen het vonnis dat de vordering afwijst van de verzekeringsinstelling tot terugbetaling van de prestaties
van geneeskundige verzorging die ten
onrecht waren verleend aan een nog
niet gedekte persoon, wanneer die vordering volgt op een bevinding waarvan
de dienst voor administratieve controle
kennis gegeven heeft bij het vervullen
van zijn opdracht (2). (Art. 1122, eerste
(1) en (2) Zie concl. O.M., Bull. en Pas., 1993,
I, nr, 121.

HET HOF; - Ge!et op het bestreden arrest, op 17 december 1991 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 17, 18, 1122, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 10, 12, 1'. 3, 91, 93.
3°, 5°, 94, 95, 97, vierde en vijfde lid, 123,
154bis, §§ 2 en 3, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, gewijzigd
door de wetten van 27 juni 1969, 20 juni
1975, 7 juli 1976. 22 december 1977, 8 augustus 1980, en door de koninklijke besluiten nrs. 10 van 11 oktober 1978 en
176 van 30 december 1982,
doordat het bestreden arrest het derdenverzet van eiser tegen het op 15 mei
1987 tussen beide verweerders gewezen
arrest van het Arbeidshof te Luik niet
ontvankelijk verklaart op grand dat artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek in
verband met de vereisten voor de ontvankelijkheid van het derdenverzet bepaalt: « ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid
in de zaak is tussengekomen, kan derdenverzet doen tegen een beslissing die
zijn rechten benadeelt »; (... ) dat die bepaling de ontvankelijkehid van de
rechtsvordering onderwerpt aan twee
voorwaarden : aileen een derde kan tussenkomen en de beslissing moet hem nadee1 hebben berokkend; (... ) dat volgens
Fettweis (Manuel de Ja procedure civile
1985, nr. 886, biz. 568) « un de ses droits
doit etre Jese ou mis en peril, ceci en application de la regie sans interet pas
d'action (article 17). Le prejudice invoque
doit resulter de la decision attaquee. Un
prejudice eventuel est suffisant » (wat
dat laatste punt betreft zie Cass., 24 januari 1974, A.C., 1974. 573); dat het dus
niet voldoende is te doen blijken van een
belang, of zelfs (van een plicht) om de
wetsbepalingen te doen inachtnemen (cf.
maar ten onrechte Arbeidshof Luik, 12
december 1989), of om erop toe te zien
dat de inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering aangewend worden

Nr. 121

HOF VAN CASSATIE

zoals het hoort; dat het onjuist is te beta~
gen dat het R.l.Z.I.V. geen schade heeft
geleden door de veroordeling van de
Landsbond van de Neutrale Mutualiteits~
verbonden tot boeking van het onver~
schuldigd betaalde in het bijzonder register; dat immers die boeking geenszins
belet dat de verzekeringsinstelling na afloop van de procedure tot terugvordering
wordt ontslagen van de boeking als administratiekosten; dat schade kan voortvloeien uit een rechterlijke beslissing die
- verkeerdelijk - zou vaststellen dat de
sociaal verzekerde recht heeft op de
prestaties van de uitkeringsverzekering,
aangezien het R.I.Z.I.V. in dit geval de
uitkeringen aan de verzekeringsinstelling zou moeten terugbetalen bij de
schrapping van de boeking in het bijzon~
der register; dat het R.l.ZJ.V. daarente·
gen in de sector geneeskundige verzorging geen schade lijdt, aangezien de
door de verzekeringsinstelling uitgekeerde sommen van meet af worden afgenomen van een forfaitair bedrag dat het
R.LZ.I.V. op grand van verschillende
maatstaven aan de instelling toekent,
zonder dat met de werkelijke uitgaven
rekening wordt gehouden; dat, wanneer
de verzekeringsinstelling onverschuldigd
betaalde bedragen terugvordert, die bedragen naar haar vermogen terugkeren
en, in het geval van het dienstjaar met
een batig saldo wordt afgesloten, worden
aangewend voor de vorming van een
wettelijke of gewone reserve (cf. artikel
126 van de wet van 9 augustus 1963 ») of
in mindering worden gebracht van het
tekort van het dienstjaar maar in geen
geval, ze1fs niet onrechtstreeks, naar het
R.I.Z.I.V. tet'ugkeren; dat, als de verzekeringsinstelling een beroep moet doen ?P
het in artikel 133, § 3, bedoelde Fonds m
het geval dat ze het dienstjaar afsluit
met een tekort, het R.I.Z.I.V. geen schade lijdt, aangezien dat Fonds bestemd is
om te worden verdeeld onder de verzekeringsinstellingen die een dienstjaar afsluiten met een tekort, zonder dat het
R.LZ.I.V. daaruit het geringste voordeel
kan halen; dat het R.I.Z.I.V. dat de bewijslast van de schade draagt niet doet
blijken van die schade; dat derhalve het
derdenverzet niet ontvankelijk is,
terwijl, eerste onderdeel, het Arbeidshof te Luik door zijn arrest van 15 mei
1987 waarbij de rechtsvordering van de
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden tegen haar aangesloten lid
Vandeput tot terugbetaling van het hem
ten onrechte voor geneeskundige verzorging betaalde bedrag van 532.990 frank
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niet gegrond wordt verklaard, de rechten
van de eiser R.I.Z.I.V. heeft benadeeld,
zodat het derdenverzet van het R.l.Z.I.V.
tegen die beslissing ontvankelijk was; de
rechten van het R.I.Z.I.V., dat op 15 januari 1985 de Landsbond opdracht had
gegeven om de door het ziekenfonds ten
onrechte aan zijn aangesloten lid Vandeput voor geneeskundige verzorging uitgekeerde bedrag van 540.280 frank terug te
vorderen, aldus zijn benadeeld en het
R.I.Z.I.V. er dus belang bij heeft derdenverzet te doen tegen die beslissing
(schending van de artikelen 17, 18, 1122,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
94, 97, vierde en vijfde lid, van de wet
van 9 augustus 1963); de omstandigheid
dat het bedrag van 540.280 frank, in geval van niet-terugvordering, in de sector
geneeskundige verzorging ten laste van
de Landsbond zou blijven niet tot gevolg
kan hebben dat het R.I.Z.I.V. geen belang meer zou hebben om derdenverzet
te doen tegen het arrest van 15 mei 1987;
het beheer van de sector geneeskundige
verzorging immers de taak is van een
beheerscomite dat onder meer tot opdracht heeft om, als een goed huisvader,
alles in het werk te stellen om het financiele evenwicht van die sector te behouden en de administratieve controle, die
wordt verricht door de met die controle
belaste dienst, slaat op de inachtneming
van de wets- en verordeningsbepalingen
(schending van de artikelen 10, 12, to, 3°,
91, 93, 3°, 5°, 95, 123, §§ 1 en 2, 154bis,
§§ 2 en 3, van de wet van 9 augustus
1963); het bestreden arrest bijgevolg ten
onrechte beslist dat het R.I.Z.I.V. er geen
belang bij had derdenverzet te doen tegen het arrest van 15 mei 1987 (scherrding van aile in het middel vermelde be-

palingen);

Wat het eerste onderdeel betreft: Overwegende dat krachtens
artikel 1122 van het Gerechtelijk
Wetboek en onder voorbehoud van
de in dat artikel opgesomde bijzondere gevallen, die te dezen niet van
toepassing zijn, ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in de
zaak is tussengekomen derdenverzet kan doen tegen de beslissing die
zijn rechten kan benadelen;
Overwegende dat eiser derdenverzet kan doen tegen de beslissing
van de feitenrechter die de door
de verzekeringsinstelling ingestelde
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vordering afwijst tot terugbetaling
van de prestaties voor geneeskundiw
ge verzorging die ten onrechte waren verleend aan een nog niet gedekte persoon, wanneer die verdering volgt op een bevinding waarvan
de dienst voor administratieve controle kennis gegeven heeft bij het
vervullen van zijn opdracht; dat immers zodanige beslissing van de feitenrechter, die indruist tegen de bevindingen van de dienst voor administratieve controle, de rechten kan
benadelen van eiser die wettelijke
belast is met de administratie van
de verzekering gezondheidszorg en
met de administratieve controle op
de prestaties, die betrekking heeft
op de inachtneming van de wets- en
verordeningsbepalingen;
Dat het arrest, door in tegengestelde zin te beslissen, de door
eiser aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigen het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
1 maart 199g - ge kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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2° ARBEIDSONGEVAL
GING MERK.

HERZIENING -

RECHTSPLETERMIJN - KEN-

go OPENBARE ORDE VAL -

ARBEIDSONGE·
HERZIENING - TERMIJN.

4o ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLE·
GING - HERZIENING - TERMIJN - AARD GEVOLG.

5°

VERJARING ONGEVAL AARD.

ALGEMEEN - ARBEIDSHERZIENING - TERMIJN -

6° ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLEGING - HERZIENING - TERMIJN - TERMJJN
VAN RECHTSPLEGING- TAALGEBRUIK - GE·
RECHTSZAKEN.

70

TAALGEBRUIK ..:.... GERECHTSZAKEN ~
IN EERSTE AANLEG - BURGERLIJKE ZAKEN
- ARBEIDSONGEVAL - HERZIENING - TER·
MIJN- TERMIJN VAN RECHTSPLEGING.

1o De termijn voor het instellen van een
eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoeding is een fatale termijn
(1), waarvan het verstrijken leidt tot
verval van het recht zelve (2). (Art. 72,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
2° en go De termijn voor het instellen
van een eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen is van
openbare orde (3). (Art. 72, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet.)

4° en 5° De termijn voor het instellen
van een eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen is geen
verjaringstermijn (4) en kan gestuit
noch geschorst worden (5). (Art. 72,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
(1) Cass., 19 april 1968 (A.C., 1968, 1049); 18
april 1973 (ibid;, 1973, 826); 6 nov. 1974 (ibid.,
1975, 312).
(2) Cass., 6 nov. 1974 (A.C., 1975, 312); zie
Cass., 18 april 1973 (ibid., 1973, 826).
(3) Cass., 19 apci! 1968 (A.C., 1968, 1049); 6
sept. 1968 (ibid., 1969, 17); 17 okt. 1988, A.R. nr.
8311 (ibid., 1988-89, nr. 91).

Nr. 122
ge KAMER -

1

maart

1o ARBEIDSONGEVAL
GING -

1993

RECHTSPLEHERZIENING - TERMIJN - AARD.

(4) Zie concl. proc.-gen. Paul Leclercq bij
Cass., 15 okt. 1931 (Bull. en Pas., 1931, I, 253),
inz. biz. 255 tot 258; zie ook Cass., 17 okt. 1988,
A.R. nr. 8311 (A.C., 1988-89, nr. 91).
(5) Zie P. HORION, « Traite des accidents
du travail », Brussel, 1964, biz. 213.
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6° en 7° De termijn voor het instellen
van een eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen is geen
termijn van rechtspleging in de zin
van de wet op het gebruik der talen in
gerechtszaken (6). (Art. 72, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet; art. 48, Ger.W.;
Art 40, derde lid, Taalwet Gerechtszaken.)
(« ROYALE BELGE » N.V. T. VAN ASSCHE;
T.A.V. « AXA BELGIUM » N.V. E.A.)

ARREST ( Vertaling)

(A.R. nr. 9603)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1991 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 48, 50, 53, inzonderheid tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 40,
derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op
bet gebruik der talen in gerechtszaken,
72 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971 en, voor zoveel nodig, 70 en 71
van die wet van 10 april 1971,
doordat het bestreden arrest vaststelt
dat de dagvaarding van 15 april 1988
nietig was wegens overtreding van de
wet op het gebruik der talen en dat de
dagvaarding van 9 november 1989 zonder
enige twijfel na het verval van de herzie~
ningstermijn werd ingesteld, en vervol~
gens beslist dat de eis tot herziening
(van verweerster) ingesteld bij dagvaar~
ding van 9 november 1989 ontvankelijkheid is op grand (( dat het zaak is te weten of de genoemde termijn (van herzie~
ning) door de eerste nietig verklaarde
dagvaarding kon worden eestuit, ingevolge het derde lid van artikel 40 van de
wet van 15 juni 1935; dat niet wordt be~
twist dat de herzieningstermijn een vervaltermijn of "fatale" termijn is (dat wil
zeggen dat het recht zelf vervalt) en
evenmin dat het een termijn van open~
bare orde is; dat evenwel reeds kan worden vermeld dat, gelet op artikel 50 van
het Gerechtelijk Wetboek, de termijnen
op straffe van verval gesteld niet mogen
worden verkort of verlengd zelfs met instemming van de partijen, "tenzij dat
verval gedekt is onder de omstandighe~
(6) Zie Cass., 6 nov. 1974 (A. C., 1975, 312); 10
okt. 1985, A.R. nr. 7277 (ibid., 1985-86, nr. 82).
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den bij de wet bepaald "; dat men reeds
merkt dat op een vervaltermijn, ze1fs als
hij fataal is, een uitzondering kan be~
staan als de wet zulks bepaalt; dat hoewei de herzieningstermijn geen termijn
is waarop de klassieke regels van de ver~
jaring toepasselijk zijn, daaruit toch bez~
waarlijk kan worden afgeleid dat die termijn geen termijn "van rechtspleging
. zou zijn toegekend op straffe van verval "; dat de dagvaarding een proceshan~
deling is die op straffe van verval binnen
een fatale termijn hoort te worden verricht; dat de zogenaamde termijnen van
" rechtspleging " niet uitsluitend de termijnen van hager beroep zijn en dat de
beginselen betreffende die termijnen van
beroep oak van toepassing zijn op de termijnen voor het instellen van de rechts~
vorderingen; dat het door (eiseres) aan~
gevoerde arrest van 6 november 1974
van het Hof van Cassatie te dezen helemaal niet doorslaggevend is; dat uit het
arrest helemaal niet kan worden afgeleid
dat de termijn voor het instellen van de
eis tot herziening geen termijn zou zijn
die voor een proceshandeling zou zijn
bepaald; dat het meer aangewezen lijkt
te verwijzen naar andere rechtspraak be~
treffende de toepassing van voornoemd
artikel 40, zelfs al ging het om een ter~
mijn van hager beroep; dat volgens het
Hof van Cassatie " uit de parlementaire
voorbereiding en uit de opzet van de wet
van 15 juni 1935 blijkt dat krachtens ar~
tikel 40, derde lid, de akte van hager be~
roep waarbij de in voormeld artikel 40
bedoelde bepalingen worden overtreden,
de termijn van beroep belet te lopen tot
op de dag waarop de onregehnatige akte
nietig wordt verklaard" (5 mei 1971, p.
71, 813); dat die opvatting wordt gedeeld
door het Arbeidshof te Brussel dat beslist dat "de stuitende kracht van de verM
nietiging... belet dat de termijn van
rechtspleging loopt tot de dag waarop de
akte bij rechterlijke beslissing nietig
wordt verklaard" (7de kamer - A.R. nr.
5051); dat men ook nog vaststelt dat het
nieuwe overeenstemmende hager beroep
ontvankelijk is, zelfs als het is ingesteld
na het verstrijken van de termijn (van
verval) maar v66r de beslissing over de
nietigheid van de eerste akte van hager
beroep (Hof van Beroep te Brussel, 8
maart 1983, J.T., 1983, 467); dat daaruit
kan worden afgeleid dat de nietig verklaarde dagvaarding een op straffe van
verval bepaalde termijn van rechtsple~
ging heeft gestuit »;
terwifL enerzijds, naar luid van artikel
72 van de Arbeidsongevallenwet van 10
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april 1971, de eis tot herziening van de
vergoedingen, gegrond op een wijziging
van het verlies van arbeidsgeschiktheid
van de getroffene (... ), kan ingesteld worden binnen drie jaar die volgen (... ) op
de datum van de beslissingen met kracht
van gewijsde die het blijvend karakter
van de arbeidsongeschiktheid vaststelt;
die termijn van drie jaar een fatale termijn is waarvan het verstrijken Ieidt tot
verval van het recht zeJf en dat die termijn derhalve geen termijn is die is vastgesteld voor het verrichten van een proceshandeling zoals de termijnen waarop
de artikelen 48 en 50 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn; de termijn van drie jaar waarbinnen, krachtens artikel 72 van de wet van 10 april
1971, de eis tot herziening moet worden
ingesteld, evenmin een verjaringstermijn
is waarop de artikelen 70 en 71 van de
genoemde wet van 10 april 1971 van toepassing zijn; en, anderzijds, artikel 40,
derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken
bepaalt dat de akten, nietig verklaard
wegens overtreding van deze wet, de verjaring stuiten alsmede de termijnen van
rechtspleging toegekend op straf van
verval; zodat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat de eerste dagvaarding van 15 april 1988 van verweerster nietig was en dat haar tweede dagvaarding van 9 november 1989 ongetwijfeld na de vervaldag van de herzieningstermijn was ingesteld, niet zonder scherrding van artikel 72 van de wet van 10
april 1971, heeft kunnen beslissen dat de
nietige dagvaarding, ingevolge artikel 40,
derde lid, van de wet van 15 (juni) 1935,
de termijn van rechtspleging toegekend
op straffe van verval heeft gestuit, en
bijgevolg de bij dagvaarding van 9 november 1989 ingestelde rechtsvordering
ontvankelijk verklaren (schending van
artikel 72 van de wet van 10 april 1971,
en, voor zoveel nodig, van de artikelen
48, 50 en 53, inzonderheid tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek); het bestreden arrest bovendien, nu het artikel
40, derde lid, van de wet van 15 juni 1935
toepast op een termijn die noch van verjaring noch van rechtspleging is, eveneens die wetsbepaling schendt (scherrding van artikel 40, derde lid, van de wet
van 15 juni 1935 en, voor zoveel nodig,
van de artikelen 70 en 71 van de wet van
10

april 1971):

Overwegende dat artikel 40 van
de wet van 15 juni 1935 op het ge-
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bruik der talen in gerechtszaken bepaalt dat de akten, nietig verklaard
wegens overtreding van deze wet,
de verjaring stuiten alsmede de termijnen van rechtspleging toegekend
op straffe van verval;
Overwegende dat, volgens artikel
72 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, de eis tot herziening
van de vergoedingen, gegrond, zeals
te dezen, op een wijziging van het
verlies van arbeidsgeschiktheid van
de getroffene ten gevolge van een
ongeval, ingesteld kan worden binnen drie jaar die volgen op de datum van de in artikel 24 van dezelfde wet bedoelde beslissing;
Overwegende dat die termijn geen
verjaringstermijn noch een termijn
van rechtspleging in de zin van
voornoemd artikel 40 is, maar een
fatale termijn, van openbare orde,
uitmaakt waarvan het verstrijken
leidt tot verval van het recht zelf en
die gestuit noch geschorst kan worden;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de eis tot herziening
ingesteld bij dagvaarding van 9 november 1989, na het verstrijken van
de herzieningstermijn, ontvankelijk
is op grand dat de dagvaarding van
15 april 1988, die met toepassing van
de wet van 15 juni 1935 nietig is verklaard, « een op stra£ van verval toegekende termijn van rechtspleging
heeft gestuit », de door eiseres aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het het hager beroep aanneemt;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 68 van de wet van 10 april
1971, veroordeelt eiseres in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Luik.
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1 maart 1993 -

3e kamer -

Voorzit~

ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk~
luidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 123

ze

KAMER -

2 maart 1993

AUTEURSRECHT
SCHERMING -

WETTELIJKE
VOORWAARDE.

BE-

Een werk geniet de bescherming van de
Auteurswet en van het Verdrag van
Bern van 9 sept. 1886 enkel op voorwaarde dat het de uitdrukking is van
de intellectuele inspanning van de maker ervan, welke voorwaarde onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping ontstaat (1). (Artt.
1 3 8, 19 en 21 Auteurswet; art. 2 Verd~ag van Bern voor de Bescherming
van de Werken van Letterkunde en
Kunst, ondertekend op 9 sept. 1886,
herzien te Stockholm op 14 juli 1967
en goedgekeurd bij de wet van 26 sept.
1974.)
(D'HAESELEER T. PLAlTSIER)
ARREST

(A.R. nr. 6581)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1992 op verwij zing gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof
van 9 oktober 1990;
Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot aile beschikkingen
van het bestreden arrest die op eiser betrekking hebben;
(1) Cass., 27 april 1989, A.R. nr. 8360 (A.C.,
1988-89, nr. 492).
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Over het middel, luidende als volgt:
schending van de artikelen 1, 22, 23, 24,
25, 26, 27 van de wet van 22 maart 1886
op het auteursrecht (de Auteurswet) en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, oordelend op burgerlijk gebied, eisers vordering strekkenM
de tot toewijzing aan hem van de inbeM
slaggenomen voorwerpen na verbeurdM
verklaring, ongegrond verklaart op grond
dat: « om de pertinente redenen van de
eerste rechter die het hof bijtreedt en
beaamt, gezien deze volledig gestoeld
zijn op de objectieve vaststellingen van
het respressieve dossier, besloten dient
te worden tot de afwezigheid van een
der constitutieve bestanddelen van de in~
breuk, in casu de objectieve nieuwigheid,
zodat niet ten genoege van recht een
fout in hoofde van de beklaagde (verweerder) vaststaat; (... ) de burgerlijke
partij {eiser) in gebreke blijft in de werken waarvan zij het auteursrecht opeist,
enige originaliteit of oorspronkelijke
creativiteit te bewijzen »,
terwijl, eerste onderdeel, bescherming
in de zin van de Auteurswet geenszins
onderworpen is aan de voorwaarden van
« objectieve nieuwheid » van het werk
waarvoor bescherming wordt ingeroepen;
het arrest, door eisers vordering, gesteund op het auteursrecht, op grond van
eigen redenen en gedeeltelijk ook op
grand van de « pertinent » geachte redenen van de eerste rechter, af te wijzen
wegens « afwezigheid van objectieve
nieuwheid » aan de bescherming op
grand van de artikelen 1, 22 tot en met
27 van de wet van 22 maart 1886 op het
auteursrecht en aan de op deze wetsbepalingen gesteunde vordering ten onrechte een voorwaarde toevoegt die door
deze wetsbepalingen niet gesteld wordt;
het arrest deze artikelen derhalve
schendt;
tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie (pagina 7, lid 3 en 4) had doen
gelden dat: « meer bepaald met betrekking tot de bewijslast, unaniem wordt
aanvaard dat de originaliteit, voor zover
die in beginsel slechts vereist dat het betrokken werk de stempel draagt van zijn
auteur niet stricto senu kan worden bewezen, doch hoogstens aannemelijk kan
worden gemaakt en dat dit des te meer het
geval is telkens wanneer redelijkerwijze
kan worden aangenomen dat het substaat waarvan het betrokken werk de
uitdrukking is op nog vele andere manieren tot uitdrukking kan komen en dat
die uitdrukkingen een onbetwistbare
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geestesactiviteit veronderstellen en dat
in casu ongetwijfeld aan de ter bescherming ingeroepen werken een originaliteit, zoals zojuist beschreven, toekomt;
eiser aldus op omstandige wijze liet gelden dat hij met betrekking tot de vereiste originaliteit, « aannemelijk » maakte
- en zijn bewijslast op dit punt niet verder diende te reiken - dat « redelijkerwijze zijn << werken » de uitdrukkingen
waren van een « substraat dat op nog
vee! andere manieren tot uitdrukking
kon komen » en zij aldus een << onbetwistbare geestesactiviteit >> veronderstellen; eiser aldus deed gelden hoever zijn
bewijslast reikte, wat hij diende te bewijzen, waarin de vereiste originaliteit
bestond en waarom a an het bewij s van
de vereiste originaliteit in casu was val~
daan;
en terwijl het arrest dat zich ertoe be~
perkt te stellen dat eiser : << in gebreke
blijft in de werken waarvan (hij) het auteursrecht opeist, enige originaliteit of
oorspronkelijke creativiteit te bewijzen »,
niet antwoordt op bovenvermeld middel
uit de appelconclusie waarin eiser deed
gelden wat de bewijslast met betrekking
tot de originaliteit precies inhield, wat
hij met andere woorden « aannemelijk 11
diende te maken en maakt, waarin de
vereiste originaliteit hestand en waaraan
de vereiste originaliteit in casu als bewe~
zen diende te worden beschouwd; het be~
streden arrest derhalve niet regelmatig
gemotiveerd is en schending inhoudt van
artikel 97 van de Grondwet;
derde onderdeel, in de mate het arrest
zou geacht worden zijn beslissing inzake
de vereiste originaliteit oak te steunen
op de redenen van het vonnis a quo wat volgens eiser niet het geval is nu de
« pertinente redenen van de eerste rech~
ter » waarnaar het arrest verwij st, val~
gens de zinsindeling van het arrest, aileen betrekking hebben op de zogenaam~
de « objectieve nieuwigheid », de rede~
nen van de eerste rechter evenmin een
antwoord inhouden op het hierboven, in
het tweede onderdeel vermelde middel
uit eisers beroepsconclusie, het arrest
derhalve aangetast blijft door de in het
tweede onderdeel ingeroepen onregelma~
tigheid in de motivering (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, in de mate het arrest
zou geacht worden_ zijn beslissing inzake
de vereiste originaliteit oak te steunen
op de redenen van het vonnis a quo wat volgens eiser niet het geval is nu de
« pertinente redenen van de eerste rech~
)>
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ter » waarnaar het arrest verwijst, val~
gens de zinsindeling van het arrest, al~
leen betrekking hebben op de zogenaamde « objectieve nieuwigheid », de rede~
nen van de eerste rechter evenmin een
antwoord inhouden op het hierboven, in
het tweede onderdeel vermelde middel
uit eisers beroepsconclusie, het arrest
derhalve aangetast blijft door de in het
tweede middel ingeroepen onregelmatig~
heid in de motivering (schending van ar~
tikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, steeds in de volgens
eiser onterechte veronderstelling dat het
arrest met betrekking tot de « originali~
teitsvereiste 11 ook zou steunen op de re~
denen van het vonnis a quo, het arrest
aangetast is door onwetttigheid nu het
vonnis het gebrek aan originaliteit afleidt uit de aard van de « gebruikte rna~
terialen (« gewoon metaal en messing »)
en uit het feit dat de Jitigieuze werken
slechts een « vorm van primair amusement 1> uitmaken terwijl de auteursrech~
telijke bescherming in de zin van de in
het cassatiemiddel ingeroepen bepalin~
gen uit de auteurswet niet afhankelijk is
van de « soort gebruikte materialen )) of
van de « artistieke waarde )) of het
« kunstgehalte » van de betrokken wer~
ken, terwijl het arrest, in deze hypothe~
se, ten onrechte voorwaarden toevoegt
aan de beschermings~ en vorderingsvoor~
waarden in de zin van bedoelde wetsbe~
palingen (schending van de artikelen 1,
22 tot en met 27 van de wet van 22
maart 1886 op het auteursrecht) :

Overwegende dat de Auteurswet
van 22 maart 1886 en het Verdrag
van Bern bescherming verlenen aan
aile voortbrengselen op het gebied
van de letterkunde, wetenschap en
kunst die de stempel van een per~
soonlijkheid dragen;
Overwegende dat, wil een werk de
wettelijke bescherming genieten,
het nodig maar voldoende is dat het
uitdrukking is van de intellectuele
inspanning van de maker ervan,
welke voorwaarde onontbeerlijk is
om aan het werk het vereiste indivi~
duele karakter te geven waardoor
een schepping ontstaat;
Overwegende dat de appelrechters
eisers vordering afwijzen onder
meer met de consideransen venneld
in het middel;
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Overwegende dat wat zij bedoelen
met de verwijzing naar de redenen
van de eerste rechter blijkt uit volgend excerpt uit het beroepen vonnis : « Is er in zake door de producent aan de door hem gemaakte
voorwerpen een eigen gestalte gegeven, houden met andere woorden de
door hem gecreeerde voorwerpen
een persoonlijke bijdrage in, doordat zij hoven de gewone weergave
uitstijgt. Bezit derhalve bet werk
voldoende kenmerken van originaliteit of oorspronkelijkheid om onder
de bescherming van de wet te vallen. Ret is duidelijk dat de ideeen
en het karakter van de voorwerpen
niet nieuw zijn. De gebruikte materialen oak niet. De gecreeerde voorwerpen zijn alleen loutere reproducties van bestaande alledaagse
voorwerpen, tot een kleiner formaat
herleid. Deze afbeeldingen zijn
reeds decennia terug te vinden onder allerlei vormen in veelvuldige
schetsen, tekeningen, schilderijen,
gravures, etsen en afbeeldingen in
binnen- en buitenland. Ze zijn vooral aan te treffen op mar kten en toeristische centra. De gebruikte materialen : gewoon metaal en messing,
missen eveneens elke graad van originaliteit. Kortom, ieder knutselaar
is bekwaam dergelijke voorwerpen
onder een of andere vorm op de
markt te brengen. Zij maken slechts
een vorm van primair amusement
uit. Daar de auteur geen enkele
scheppende handeling heeft gesteld,
kunnen deze voorwerpen derhalve
niet als kunstwerken in de zin van
de wet worden aanvaard. Het
spreekt voor zichzelf dat dezelfde
redenering ook geldt voor het naamkaartje ));
Overwegende dat de appelrechters
zodoende te kennen geven dat de
nodige voorwaarde opdat eisers
werken van de bescherming geboden door de Auteurswet zouden
kunnen genieten, namelijk dat die
voorwerpen de uitdrukking zouden
zijn van een intellectuele inspanning, te dezen ontbreekt;

Overwegende dat zij eisers verweer beantwoorden en hun beslissing naar recht verantwoorden;
Overwegende dat, nu de appelrechters voornoemde ontstentenis van
een essentieel element vaststellen
en uit hun eigen onderzoek afleiden,
hun considerans nopens het bewijs
in dat verband overbodig voorkomt
en het middel in zoverre het daarop
betrekking heeft niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 maart 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Gryse en van Heeke.

Nr. 124

ze

KAMER -

2 maart 1993

WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER - ART. 33.1
- VLUCHTMISDRIJF - AANVANG.

Veroordeling wegens vluchtmisdrijf vereist niet dat de vlucht een aanvang
neemt op de plaats van het ongeval;
die vlucht kan aanvangen op de plaats
waar de bevoegde agenten de dader
kunnen aantreffen om tot de dienstige
vaststellingen op zijn persoon over te
gaan (1). (Art. 33, § 1, Wegverkeerswet.}
(1) Zie : Cass., 4 old, 1988, A.R. nr. 1935
(A.C., 1988·89, nr. 67}.
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(VLEUGELS)
ARREST

(A.R. nr. 6665)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 april 1992 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot de beslissing over de
telastlegging D;
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 het middel:

Overwegende dat de appelrechters
releveren dat de verbalisanten van
de omstaanders ter plaatse van het
ongeval vernamen dat de reeds naar
het ziekenhuis overgebrachte eiser
onder invloed van de drank scheen
te zijn en dat zij zich onmiddellijk
naar het ziekenhuis begaven ten
einde zich te vergewissen van de
toe stand van eiser, hetgeen dee! uitmaakt van de dienstige vaststellingen in verband met dit ongeval; dat
zij verder zeggen dat de behandelende geneesheer aan de verbalisanten mededeelde dat eiser onder een
vals voorwendsel de dienst had ver-

plaats waar de bevoegde agenten de
verdachte kunnen aantreffen om tot
de dienstige vastellingen op zijn
persoon over te gaan;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 maart 1993 - ze kamer - Voorzit~
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
Willekens, Brussel.
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laten en dat eisers echtgenote aan
de verbalisanten, die zich naar eisers huis hadden begeven, de toegang ontzegde onder de bewering
dat eiser aan het slapen was;
Overwegende dat de appelrechters
uit die omstandigheden wettig hebben kunnen besluiten dat eiser zich
aan de dienstige vaststellingen onttrok;
Overwegende dat artikel 33 van
de Wegverkeerswet voor het tot
stand komen van vluchtmisdrijf ten
einde zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken niet vereist dat
de vlucht een aanvang neemt op de
plaats waar het ongeval, dat aanleiding tot de controle gaf, is geschied;
dat die vlucht kan aanvangen op de
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1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN

-

STRAFVORDERING - NIEUWE OMSCHRIJVING
VAN DE FElTEN - VEREISTEN.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

VER-

WIJZINGSBESCHIKKING - VERNIELING - BEWIJS VAN DE BESCHIKKING.

3° BEW!JS -

STRAFZAKEN - ALLERLEI VERWIJZINGSBESCHIKKING - VERNIELING BEWIJS VAN DE BESCHIKKING.

4° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING - VEROORDELING - CASSATIEBEROEP
- GRIEF M.B.T. DE VERWIJZINGSBESCHIK-

KING.
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1° Het staat aan de strafrechter om,
mits hij het recht van verdediging eer-

biedigt, de juiste omschrijving te geven aan de hem voorgelegde feiten, ongeacht de omschrijving die eraan is
gegeven in de akten van vervolging,
zelfs indien de nieuwe omschrijving
het bestaan inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke omschrijving inhield, op
voorwaarde evenwel dat de feiten dezelfde zijn als die welke aan de vervolgingen ten grondslag lagen, hetgeen
de rechter in feite beoordeelt (1).
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I. Op de voorziening van Guido
Van Rysselberghe, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweersters tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Over het eerste middel : schending van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, en voor zoveel nodig, scherrding van de artikelen 496 en 505 van het
Strafwetboek,
doordat het Hof van Beroep te Bergen
in het bestreden arrest vaststelt dat aan
(2).
eiser tot cassatie ten laste was gelegd
dat hij ofwel het misdrijf had uitgevoerd
of aan de uitvoering rechtstreeks had
4° Wanneer een cassatieberoep enkel ge~
meegewerkt, ofwel door enige daad tot
richt is tegen een veroordeling, is niet
de uitvoering zodanige hulp had verontvankelijk het middel dat niet de beleend dat de misdaad of het wanbedrijf
voegdheid van het vonnisgerecht be- · zonder zijn bijstand niet had kunnen
twist, doch de regelmatigheid van de
worden gepleegd, ofwel, met het oog~
beschikking van de raadkamer tot vermerk om zich een zaak toe te eigenen
wij'zing van de verdachte (3).
die aan een ander toebehoort, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van
gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden die misdaad of
dat wanbedrijf rechtstreeks had uitge(VAN RYSSELBERGHE, WIRTGEN
lokt ofwel, met het oogmerk om zich een
T. INTERBRANDS N,V. E.A.)
zaak toe te eigenen die aan een ander
toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldARREST ( vertaling)
bevrijdigen had doen afgeven of leveren,
hetzij door het gebruik maken van valse
(A.R. nr. 9840)
hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen
geloven aan het bestaan van valse onderHET HOF; - Gelet op het bestrenemingen, van een denkbeeldige macht
den arrest, op 21 februari 1992 door
of van een denkbeeldig krediet, om een
het Hof van Beroep te Bergen gewegoede afloop, een ongeval of enige andezen;
re hersenschimmige gebeurtenis te doen
verwachten of te doen vrezen of om op
andere wijze misbruik te maken van het
vertrouwen of van de lichtgelovigheid;
(1) Cass., 14 okt. 1974 (A.C., 1975, 209); zie
Cass., 8 dec. 1992, A.R. nr. 5908 (A.C., 1991-92,
dat hij zich meer bepaald een hoeveelnr. 774).
heid wijn heeft doen afgeven of leveren
ten nadele van de naamloze vennoot(2) Rede adv,-gen. R. Janssens de Bisthoven
van 15 sept. 1945, biz. 5; R. de RYCKERE, « De la
schap Chacolli-De Decker and C0 , een
destruction et de Ia reconstitution des minutes
hoeveelheid wijn en alcohol ten nadele
des jugements et arrets », Rev. dr. beige, dl.
van de naamloze vennootschap Societe
VIII, 1926-1930, biz. 99.
Nouvelle De Schrijver, een hoeveelheid
alcohol ten nadele van de naamloze ven(3) Cass., 4 okt. 1989, A.R. nr. 7432 (A.C.,
nootschap Interbrands, een hoeveelheid
1989-90, nr, 73).

2° en 3° Wanneer een beschikking van de
raadkamer tot verwijzing van een verdachte naar de correctionele rechtbank
door brand is vernield, kan het bewijs
van het bestaan ervan worden afgeleid
uit een vermelding in een later vonnis
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wijn en alcohol ten nadele van de naamloze vennootschap Cinzano, een hoeveelheid wijn ten nadele van de naamloze
vennootschap L'art et la mer, een hoeveelheid wijn en alcohol ten nadele van
de vennootschap Mahler-Besse, een hoeveelheid wijn ten nadele van de naamloze vennootschap Comptoir Vinicole
Saint-Antoine en een hoeveelheid wijn
en alcohol ten nadele van de P.V.B.A.
Daniel Cloet; dat het daarna beslist dat
eiser « terecht betwist de dader te zijn
geweest van de door de beklaagde Wirtgen gepleegde oplichting )>, doch niettemin de beslissing bevestigt waarbij eiser
op burgerlijk gebied wordt veroordeeld
jegens de burgerlijke partijen vennootschap Interbrands, P.V.B.A De Cloet,
P.V.B.A. Malher-Besse, naamloze vennootschap Chacalli-De Decker and C0 ,
naamloze vennootschap Societe nouvelle
De Schrijver, naamloze vennootschap
Comptoir Vinicole Saint-Antoine, naamloze vennootschap L'art et la mer en de
naamloze vennootschap Cinzano, op
grand dat « evenwel tal van goederen die
Wirtgen door oplichting had verkregen
bij de huiszoekingen zijn aangetroffen
bij Van Rysselberghe >>, dat <( de beklaagde Van Rysselberghe die van de aard
van de activiteiten van Wirtgen op de
hoogte was, de wederrechtelijke oarsprang van de enorme hoeveelheden goederen die hij voor een zacht prijsje
kreeg, kende of moest kennen » en dat
hij zich aldus schuldig heeft gemaakt
aan feiten, die de telastlegging van beling (... ) en niet van oplichting opleveren
(... ), en dienaangaande vaststelt << dat de
aldus door het hof als heling omschreven
feiten dezelfde zijn als die welke op
grand van de beschikkingen van 15 mei
1987 van de raadkamer te Brussel en
van 30 juni 1989 van de raadkamer te
Doornik als oplichting zijn omschreven
in de telastleggingen IV B 3, IV B 12, IV

B 13, IV B 21, IV B 23, IV B 24. IV B 32,
IV B 36, IV B 37, en IV B 46 (... ) "•
terwijl het vonnisgerecht verplicht is
om, met inachtneming van het recht van
verdediging, aile strafrechtelijke aspecten van de feiten te onderzoeken; het
uitspraak doet op grand van de gegevens
van het dossier en daartoe over een beoordelingsbevoegdheid beschikt, op voorwaarde dat de nieuwe omschrijving betrekking heeft op het werkelijke voorwerp van de vervolging of daarin begrepen is; de feitenrechter in beginsel in
feite en derhalve op onaantastbare wijze
oordeelt of de feiten die hij op grand van
de nieuwe omschrijving straft werkelijk
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dezelfde zijn als die waarvan hij v06r de
wijziging van de kwalificatie kennis genomen heeft; het evenwel aan het Hof
staat de beslissing te vernietigen, wanneer het vonnisgerecht oordeelt dat de
erin aangegeven feiten identiek zijn, terwijl zij van nature duidelijk van elkaar
verschillen; de feiten waarvan het vonnisgerecht ingevolge de beschikking van
15 mei 1987 van de raadkamer te Brussel
en de beschikking van 30 juni 1989 van
de raadkamer te Doornik kennis genamen had waren omschreven als oplichting, in de zin van artikel 496 van het
Strafwetboek, dat wil zeggen dat de dader, met het oogmerk om zich een zaak
toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich roerende goederen heeft doen
afgeven of leveren ten nadele van verschillende personen, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse
hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om misbruik
te maken van het vertrouwen of van de
lichtgelovigheid; anderzijds, de bestaansvereisten voor het misdrijf heling, bedoelJ in artikel 505 van het Strafwetboek, zijn: bezit of houden van een zaak
die door een misdaad of een wanbedrijf
van een derde is verkregen en de voorafbestaande of gelijktijdige wetenschap
omtrent de wederrechtelijke oorsprong
van dat voorwerp; de toeeigening van
een voorwerp door listige kunstgrepen
duidelijk een ander misdrijf is dan het
bezit van het voorwerp, dat een derde
door misdaad of wanbedrijf heeft verkregen; het Hof van Beroep te Berger: eiser
dus niet wettig tot schadevergoedmg jegens de burgerlijke partijen kon veroordelen op grond van de vaststelling dat
hij zich schuldig had gemaakt aan het
misdrijf heling :

Overwegende dat het aan de strafrechter staat om, mits hij het recht
van verdediging eerbiedigt, de juiste
omschrijving te geven aan de hem
voorgelegde feiten, ongeacht de omschrijving die eraan is gegeven in
de akten van vervolging, zelfs indien de nieuwe omschrijving het bew
staan inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke omschrijving inhield;
Overwegende dat het arrest vermeldt van welke feiten de rechter
kennis genomen heeft onder de omw
schrijving oplichting; dat het, in feite, beslist dat de concrete daden
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waarop het de burgerlijke veroordelingen grondt dezelfde zijn als die
welke aan de vervolging ten grondslag lagen en dat het bier in werkelijkheid gaat om helingen; dat het
vaststelt dat eiser over die nieuwe
omschrijving verweer heeft kunnen
voeren;
Overwegende dat, in strijd met
wat het middel betoogt, feiten die
als oplichting zijn omschreven, van
nature niet duidelijk verschillen van
die welke het voorwerp kunnen zijn
van een telastlegging van heling; dat
het arrest uit de omschrijving van
de feiten van de telastlegging het
bestaan afleidt van aile bestanddelen van de heling;
Dat aldus het hof van beroep de
in het middel vermelde wetsbepalingen noch het daarin vermelde algemeen rechtsbeginsel schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

II. Op de voorziening van Thierry
Wirtgen, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
a) waarbij eiser wordt vrijgesproken van bepaalde telastleggingen :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
b) waarbij hij wegens de andere
telastleggingen veroordeeld wordt :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 7 en 489 van het Strafwetboek, 98 van de Grondwet en, voor zoveel nodig, 2 van de wet van 4 oktober
1987 waarbij de hoven en rechtbanken
bevoegd worden gemaakt om de verzachtende omstandigheden te beoordelen,
doordat het bestreden arrest het aan
eiser ten laste gelegde feit bewezen verklaart dat hij zich te Kortrijk tussen 14
februari en 12 mei 1984 schuldig gemaakt heeft aan bedrieglijke bankbreuk
door een gedeelte van zijn actief te verduisteren of te verbergen, meer bepaald
de opbrengst van de verkoop van voedingsmiddelen die hij gedurende die
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tijdsspanne had gekocht tegen de totale
prijs van ten minste 11.968.415 frank,
terwijl luidens artikel 489 van het
Strafwetboek de schuldigen aan bedrieglijke bankbreuk worden veroordeeld tot
opsluiting; de opsluiting krachtens artikel 7 van het Strafwetboek een criminele
straf is; artikel 98 van de Grondwet in de
regel de berechting van de misdaden opdraagt aan het hof van assisen; de raadkamer evenwel krachtens artikel 2 van
de wet van 4 oktober 1867 in het geval
waarin er grand mocht zijn om alleen
een correctionele straf uit te spreken wegens verzachtende omstandigheden of
om reden van verschoning, bij een met
redenen omklede beschikking de verdachte naar de correctionele rechtbank
kan verwijzen; te dezen uit geen enkel
stuk van de rechtspleging waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat de in
het middel bedoelde misdaad bedrieglijke bankbreuk heeft geleid tot een verwijzingsbeschikking of -arrest waarbij
het bestaan van verzachtende omstandigheden of een reden van verschoning
regelmatig is vastgesteld; het vonnisgerecht derhalve niet bevoegd was om van
die misdaad kennis te nemen; het arrest
derhalve, door die misdaad bewezen te
verklaren, alle in het middel vermelde
bepalingen schendt:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat een gedeelte van
het dossier van de rechtspleging is
vernield door de brand op 23 maart
1992 in de griffielokalen van het Hof
van Beroep te Bergen;
Dat evenwel uit het vonnis van
31 mei 1991 van de Correctionele
Rechtbank te Doornik, dat in het
dossier berust, blijkt dat de raadkamer van de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk op 25 april 1986 een beschikking tot verwijzing heeft gewezen waarbij het in het middel vermelde misdrijf bedrieglijke bankbreuk wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden is gecorrectionaliseerd;
Overwegende dat de beschikking
tot verwijzing de zaak wettig aanhangig maakt bij de correctionele
rechtbank, voor zover zijn niet door
onwettigheid wat de bevoegdheid
betreft is aangetast, en effect sor-
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teert zolang zij niet door het Hof
van Cassatie is vernietigd;
Overwegende dat de eventuele onwettigheid die door het middel
wordt aangevoerd betrekking heeft
op de regelmatigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij de
vonnisgerechten en niet op de be~
voegdheid;
Dat, bij onstentenis van een voor~
ziening tegen de verwijzingsbeschikking, het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van Guido Van Rysselberghe in zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt
iedere eiser in de kosten van zijn
voorziening.
3 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarne-

mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Biitzler en Draps.
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TEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- ART.
414 GER.W. - VERENIGBAARHEID MET ART. 6
GW.

3° GRONDWET -

ART. 6BIS - RECHTERLIJKE TUCHT - BEVOEGDHEID - MAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- ART.
414 GER.W. - VERENIGBAARHEID MET ART.
6bisGW.

4° RECHTERL!JKE TUCHT -

TUCHTPROCEDURE - TUCHTVERVOLGINGEN TEN
LASTE VAN EEN MAGISTRAAT VAN HET O.M.
- TUCHTVORDERING VAN DE PROCUREURGENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - OPTREDEN NIET STRIJDIG MET DE ARTI'. 417 E.V.
GER.W. - ALGEMEEN BEGINSEL VAN DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER - GEEN SCHENDING.

5° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) - BEGINSEL VAN DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - TUCHTVERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT VAN HET O.M. TUCHTVORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP- OPTREDEN NIET STRIJDIG MET DE ARTI. 417 E.V.
GER.W. - GEEN MISKENNING VAN VORENBEDOELD BEGINSEL.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

VER-

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - TUCHTPROCEDURE - GEGRONDHEID VAN DE STRAFVERVOLGING- BEGRIP.

7° RECHTERLIJKE TUCHT -

TUCHTPROCEDURE - ART. 419 GER.W. - WERKINGSSFEER.

1°, 2° en 3° Art. 414 Ger.W. tot regeling
van de bevoegdheid in tuchtzaken betreffende de magistraten van het O.M.
houdt geen schending in van de artt. 6
en 6bis Gw.
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KAMER -

4 maart 1993

! 0 RECHTERLIJKE TUCHTHEID -

BEVOEGDMAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR

MINISTERIE - ART. 414 GER.W. - VERENIGBAARHEID MET DE AR'IT. 6 EN 6bis GW.

2° GRONDWET -

ART. 6 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - RECHTERLIJKE TUCHT - BEVOEGDHEID - MAGISTRA-

4° en 5° Uit de enkele omstandigheid dat
de procureur-generaal bij het hoi van
beroep, overeenkomstig de artt. 417
e.v. Ger. W., bij gerechtsbrief een onder
hem staande magistraat van het O.M.
heeft verzocht om voor hem te verschijnen i. v.m. het verwijt dat hij door
zijn optreden zijn ambtsplichten heeft
verzuimd en oak afbreuk heeft gedaan
aan de waardigheid van zijn ambt, nadat de procureur-generaal kennis had
gekregen van de uitslag van het onderzoek waarmee hij een van zijn advoca-
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ten~generaal had belast, valt niet al te
leiden dat de procureur-generaal niet
met de nodige onpartijdigheid en zonder enig vooroordeel uitspraak zou
doen over de tuchtvervolging (1).

6° De vraag of een tuchtprocedure een

beslissing over de gegrondheid van
een strafvervolging is, in de zin van
art 6.1 E. V.R.M., moet worden beantwoord aan de hand van de kwalificatie
die in bet nationale recht wordt gege-

ven aan de daad die aan de vervolgde
persoon wordt verweten, van de aard
van die daad alsook van de ernst van
de tuchtstraf die aan de dader kan

worden opgelegd (2).

7' Art. 419 Ger. W. Juidens hetwelk de
tuchtprocedure voor bet Hoi van Cassatie, de hoven van beroep en de arbeidshoven in raadkamer wordt gevoerd en het arrest in openbare zitting
wordt uitgesproken, heeft enkel betrekking op de tuchtprocedure voor het
Hof van Cassatie, de hoven van beroep
en de arbeidshoven.

(S, .. T. PROCUREUR-GENRAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9312)

HET HOF; - Ge!et op de bestreden beslissing, op 10 juli 1991 door
de procureur-generaal bij bet Hof
van Beroep te Bergen gewezen;
(1) Zie Cass., 14 mei 1987, A.R. nr. 7639
(A.C., 1986-87, nr. 538), met concl. O.M., in
Bull. en Pas., 1987, I, zelfde nummer.
(2) Zie Cass., 14 april 1983, A.R. nr. 6789
(A.C., 1982-83, nr. 441), met concl. O.M. in Bull.
en Pas., 1987, I, zelfde nummer, inz. biz.
877-879; Cass., 14 mei 1987, A.R. nr. 7639 (A.C.,
1986-87, nr. 538) met concl. O.M. in Bull. en
Pas., 1987, I, zelfde nummer, inz. biz.
1084-1086; 15 juni 1989, A.R. nr. 8583 (A.C.,
1988-89, nr. 605); zie ook « Plichten en Dienstbaarheden van de Leden van de Rechterlijke
Macht » vertaling van de plecht. openingsrede
van proc.-gen. E. Krings, v66r bet Hof van 1
sept. 1988, Brussel, 1988, § 38; R.P.D.B,, Bijv.
VII, vo Convention europeenne des droits de
l'homme, nr. 445.
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Gelet op bet arrest van bet Hof
van Cassatie van 21 november 1991
(3);
Gelet op bet arrest nr. 76/92 op 18
november 1992 door bet Arbitragehof gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet,
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn en van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging,
doordat de bestreden beslissing, die eiser als tuchtstraf de schriftelijke waarschuwing oplegt, de conclusie afwijst waarbij in hoofdzaak de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Bergen verzocht ~~ zich ten aanzien van conclusienemer zonder rechtsmacht te verklaren »,
en die beslissing in hoofdzaak aldus verantwoordt: 1o de procureur-generaal kan,
luidens artikel 414, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, de onder hem
staande magistraten van het openbaar
ministerie als straf de waarschuwing, de
enkele censuur en de censuur met berisping kan opleggen; 2° de tuchtrechtsplegingen ten laste van de leden van de
rechterlijke orde betreffen geen geschil
over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrij~
heden; 3° de tuchtrechtspleging tegen eiser vereist geen beslissing over de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvervolging in de zin van dezelfde bepaling, want zo een verzuim van de
ambtsplichten dat een misdrijf kan ople~
veren onder toepassing valt van artikel
6.1, eiser kan te dezen geen handeling
ten laste worden gelegd die een misdrijf
kan uitmaken, inzonderheid een handeling die onder toepassing valt van de telastleggingen die respectievelijk worden
bepaald in de artikelen 257 van het
Strafwetboek en 227 van hetzelfde wet~
boek; 4° het algemeen rechtsbeginsel
waarin het recht op een onafhankelijke
en onpartijdige rechter is vastgelegd, is
van toepassing op alle rechtscolleges,
(3) A.C.. 1991-92, m. 153.
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oak op de rechtscolleges die uitspraak
moeten doen over een tuchtvordering,
maar is te dezen niet miskend, op
grand : dat << bet tuchtonderzoek na een
klacht bij de minister van justitie door
de heer V ... , advocaat-generaal bij dat
hof (van beroep) is verricht en, op diens
verzoek, door de procureur des Konings
te ... », dat « die magistraten, in het kader van hun onderzoek, niet onderworpen waren aan bet hierarchisch gezag
van de procureur-generaal en volledig
vrij en autonoom konden optreden, zodat
zij elk gegeven konden inwinnen en natrekken tot staving of ontkrachting van
de grieven van de klager )) en dat « aileen uit de omstandigheden dat die magistraten hun onderzoeksopdracht van
de procureur-generaal hadden ontvangen
en dat de gerechtsbrief door hem aan de
vervolgde partij was gestuurd, nu daarin
geen oordeel over de zaak werd uitgesproken, niet kan worden afgeleid dat de
vervolgde magistraat kon vrezen dat de
procureur-generaal niet met de vereiste
onpartijdigheid zou kunnen oordelen >>,
terwijl, eerste onderdeel, met toepassing van de artikelen 6 en 6 his van de
Grondwet, onder de !eden van de gerechterlijke orde geen enkel willekeurig onderscheid mag worden gemaakt met betrekking tot het recht om door een
onafhankelijke en onpartijdige rechter
tuchtrechtelijk beoordeeld te worden; zo
naar luid van de artikelen 411 en 412
van het Gerechtelijk Wetboek, de straf
van waarschuwing, enkele censuur en
censuur met berisping door de eerste
voorzitters van de hoven en door de
voorzitters van de rechtbanken kan worden uitgesproken tegen de rechters, de
vervolgde magistraten in alle omstandigheden kunnen vragen om te verschijnen
voor de algemene vergadering van de hoven van beroep en de arbeidshoven, die
zitting houden met de elf oudste leden
van het hof, overeenkomstig de artikelen
348 en 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
voor de magistraten van het openbaar
ministerie daarentegen artikel 414 van
het Gerechtelijk Wetboek enkel bepaalt
dat de procureurs-generaal bevoegd zijn
om de straffen van waarschuwing, enkele censuur en censuur met berisping op
te leggen, zonder dat de magistraten die
tuchtrechtelijk worden vervolgd kunnen
vragen om voor een rechtscollege dat uit
verschillende leden bestaat, te verschijnen; een dergelijke verschillende behandeling van rechters en parketmagistraten op geen enkele objectieve en redelijke rechtvaardiging berust, zodat arti-
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kel 414 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat de grondslag vormt van de bevoegdheid die verweerder te dezen uitoefent,
de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen en de non-discriminatie miskent (schending van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet);

tweede onderdeel, uit de op 14 mei
1991 door verweerder aan eiser gezonden
gerechtsbrief blijkt dat aan eiser werd
verweten << dat hij door zelf, in het openbaar en v66r getuigen op te treden voor
de tenuitvoerlegging van een rechterlijke
beslissing in burgerlijke zaken, (... ) de
bevoegdheid van een magistraat van het
openbaar ministerie is te buiten gegaan
en dat hij is opgetreden in de plaats van
een gerechtsdemwaarder >>, dat wil zeggen dat hij zodanig is opgetreden dat
zulks misdrijven kon opleveren, als bedoeld en strafbaar gesteld in de artikelen 257 en 227 van het Strafwetboek;
daaruit volgt, oak als de bestreden beslissing, na het ondezoek van de zaak,
zegt dat eiser geen enkel van die misdrijven heeft gepleegd, dat de tuchtprocedure tegen eiser een beslissing over de
gegrondheid van een strafvervolging, in
de zin van artikel 6.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
noodzakelijk maakte, zodat eiser, anders
dan de bestreden beslissing oordeelt,
zich te dezen kon beroepen op het recht
op een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie, waarvan sprake is
in voormeld artikel (schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden);
derde onderdeel, de regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartij~
dig moet zijn een algemeen rechtsbeginsel is dat op alle rechtscolleges, onder
andere op de tuchtrechtscolleges van toepassing is; dat beginsel onder meer
wordt miskend wanneer de beslissing is
genomen door een rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat hij niet
onpartijdig en onbevooroordeeld is, hetgeen waarop de justitiabele recht heeft;
verweerder te dezen eiser bij gerechtsbrief van 14 mei 1991 heeft verzocht om
v66r hem te verschijnen in verband met
het verwijt dat hij {( zelf, in het openbaar
en v66r getuigen is opgetreden voor de
tenuitvoerlegging van een rechterlijke
beslissing in burgerlijke zaken, ( ... ) de
bevoegdheid van een magistraat van het
openbaar ministerie is te buiten gegaan
en dat hij is opgetreden in de plaats van
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een gerechtsdeurwaarder >>, en zodoende
~( zijn ambtsplichten heeft verzuimd en
(...) door (zijn) optreden afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn
ambt >>; zulk verwijt door verweerder
zelfs was gemaakt toen h~i kennis had
gekregen van de uitslag van het onderzoek waarmee hij een van zijn advocaten-generaal had belast, zodat uit die
omstandigheid valt af te leiden dat eiser,
anders dan wat de bestreden beslissing
zegt, terecht kon vrezen dat verweerder
niet met de nodige onpartijdigheid en
zonder enig vooroordeel uitspraak zou
doen over de tuchtvervolging (schending
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
een rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het Arbitrage·
hof, uitspraak doende over de hem
door het Hof bij zijn arrest van 21
november 1991 gestelde vraag, in
zijn arrest nr. 76/92 van 18 novem·
ber 1992, voor recht zegt dat « artikel 414 van het Gerechtelijk Wethoek de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet niet schendt ));
Overwegende dat het onderdeel
faalt naar recbt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat in dit onderdeel
aan verweerder wordt verweten dat
hij heeft beslist dat eiser zich te de·
zen niet kon beroepen op het in arti~
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden neer·
gelegde recht op een onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie;
Overwegende dat, ofschoon valgens de bestreden beslissing die be·
paling te dezen niet toepasselijk is,
die beslissing uit die bepaling enkel
afleidt dat er geen grand bestaat om
van de regel inzake geheimhouding
met betrekking tot de rechtspleging,
af te wijken; dat zij aan eiser het
recht niet ontzegt om zijn zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie te doen behandelen en uitdrukkelijk erkent dat
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« het algemeen rechtsbeginsel waarin het recht op een onafhankelijke
en onpartijdige rechter is vastgelegd, van toepassing is op alle
rechtscolleges en ook met name op
de rechtscol!eges die uitspraak moeten doen over een tuchtvervolging ));

Dat het onderdeel, nu het op een
onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing berust, feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het in het middel beschreven optreden van verweerder niet strijdig is met de artikelen 417 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek; dat zulks tot
doe! heeft het recht van verdediging
te vrijwaren en geen vooroordeel inhoudt waardoor eiser kon vrezen
dat verweerder niet met de nodige
onpartijdigheid en zonder enig vooroordeel uitspraak zou doen over de
tuchtvervolging;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955, en 419 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de bestreden beslissing waarin
wordt gezegd « dat voor magistraten de
regel inzake geheimhouding m.b.t. de
rechtspleging algemeen gebruikelijk is,
dat de openbaarheid van de debatten afbreuk zou doen aan het gezag en de
waardering van de magistraat die slechts
lichte fouten heeft begaan of die onschuldig is, zodat wellicht fouten niet worden
gestraft die men niet wil vervolgen uit
vrees dat de ernst of de gevolgen ervan
worden overdreven )) en wordt vastge~
steld « dat er te dezen geen reden bestaat om af te wijken van de regel inzake geheimhouding m.b.t. de procedure »,
door de verweerder, in zijn cabinet te
Bergen, met gesloten deuren is uitgesproken, nadat de zaak eveneens met gesloten deuren was behandeld,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer, zoals te dezen, de tuchtprocedure een beslissing over de gegrondheid van de
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strafvervolging, in de zin van artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en_ de Fundamen~
tele Vrijheden, noodzakelijk maakt, die
bepaling vereist dat het vonnis in het
openbaar wordt gewezen en dat de zaak
in beginsel in openbare terechtzitting
wordt behandeld; de bestreden beslissing, die met gesloten deuren is gewezen
en die niet vaststelt dat zulks om een
van de in artikel 6.1 van het Verdrag opgesomde redenen is verantwoord, of dat
eiser van de openbare behandeling van
zijn zaak heeft afgezien, die wetsbepaling schendt;
tweede onderdeel, de regel van artikel
419 van het Gerechtelijk Wetboek, valgens welke « de tuchtprocedure voor bet
Hof van Cassatie, voor de hoven van beroep en voor de arbeidshoven, in de
raadkamer wordt gevoerd », maar « het
arrest in openbare zitting wordt uitgesproken » moet worden uitgebreid tot en
toegepast op de tuchtprocedures voor de
eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven, en eveneens
tot de tuchtprocedures voor de procureurs-generaal, zodat de bestreden beslissing nietig is omdat zij door verweerder met gesloten deuren, in zijn cabinet
te Bergen, is uitgesproken (schending
van artikel 419 van het Gerechtelijk Wet-

hoek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden slechts toepasselijk is op het onderzoek hetzij bij
« het vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen "• hetzij
bij « het bepalen van de gegrondheid van de strafvordering »;
Overwegende dat de tuchtprocedures ertoe strekken na te gaan en te
beslissen of de persoon, tegen wie
zij worden ingesteld, de regels van
de plichtenleer heeft overtreden of
afbreuk heeft gedaan aan de eer of
de waardigheid van het ambt of het
beroep en, zo ja, hem een tuchtstraf
op te leggen;
Dat zij enkel in het toepassingsgebied van dat artikel vallen wanneer
zij, uitzonderlijk, betrekking hebben
op een vaststelling van burgerlij ke
rechten en verplichtingen of op de
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gegrondheid van een strafvordering
in de zin van die bepaling;
Overwegende dat de vraag of een
tuchtprocedure een beslissing over
de gegrondheid van een strafvervolging, in de zin van die bepaling
noodzakelijk maakt, moet worden
beantwoord aan de hand van de
kwalificatie die in het nationale
recht wordt gegeven aan de daad
die aan de vervolgde persoon wordt
verweten, de aard van die daad, alsook de ernst van de tuchtstraf die
aan de dader kan worden opgelegd;
Overwegende dat eiser enkel zegt
dat te dezen de tuchtprocedure een
beslissing over de gegrondheid van
een strafvervolging, in de zin van
artikel 6.1 van voormeld Verdrag,
noodzakelijk maakt;
Overwegende dat in verband met
het criterium nopens de ernst van
de eventuele schade, de procureurgeneraal bij het hof van beroep, valgens artikel 414 van het Gerechtelijk Wetboek tegen eiser enkel de
straf van waarschuwing, enkel censuur en censuur met berisping kon
uitspreken;
Overwegende dat wat de andere
criteria betreft, de bestreden beslissing zegt : « dat een verzuim van de
ambtsplichten dat een misdrijf kan
opleveren, evenwel, onder de toepassing valt van artikel 6.1 van voormeld Verdrag; daartoe rekening
moet worden gehouden met de omschrijving, volgens het interne recht,
van de aan de vervolgde persoon
verweten handeling, met de aard
van die handeling, alsmede met de
ernst van de tuchtstraf die aan de
dader kan worden opgelegd; dat te
dezen aan de h. S ... wordt verweten
dat hij zich niet heeft gedragen
naar nauwkeurige richtlijnen inzake
de houding van de parketmagistraten in geval van betwisting tussen de ouders over het beheer van
de persoon van minderjarige kinderen; dat een niet-naleving van die
richtlijnen geen misdrijf oplevert;
(... ) evenwel dient te worden vastgesteld dat misbruik van gezag zonder
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gebruik van geweld tegen personen
geen misdrijf is, als bedoeld in artikel 257 van het strafwetboek; dat bovendien aan de heer S ... , nu hij zich
niet " schuldig heeft gemaakt aan
enige aanhouding of willekeurige
vrijheidsberoving en evenmin de bij
de Grondwet gewaarborgde rechten
heeft aangetast, geen enkele handeling kan worden verweten die een
misdrijf kan opleveren; dat oak
dient te worden onderzocht of de
heer S ... , door zijn handelwijze,
niet is opgetreden in de plaats van
een gerechtsdeurwaarder, of zich in
diens ambt heeft ingemengd en zich
derhalve zou moeten verdedigen
over de gegrondheid van een strafvervolging, te dezen het in artikel
227 van het Strafwetboek strafbaar
gestelde misdrijf " inmenging in
open bare ambten "; dat die strafbaarstelling, buiten het moreel bestanddeel, vereist dat de dader door
handelingen, waarvan hij terecht of
ten onrechte meent dat ze tot dat
ambt behoren, heeft willen doen geloven dat hij de wettelijke titularis
was, hoewel hij wist dat hij zulks
niet was; dat uit de gegevens van de
zaak duidelijk blijkt dat de h. S ...
zich helemaal niet in het ambt van
gerechtsdeurwaarder heeft willen
inmengen of zich dat heeft willen
aanmatigen en dat de aanwezigen
wel wisten dat hij geen gerechtsdeurwaarder was of dat hij diens
bevoegdheid niet bezat ));
Overwegende dat de bestreden beslissit'lg, op grand van het voorgaande, naar recht beslist dat de tuchtvervolging tegen eiser geen beslissing over de gegrondheid van een
strafvervolging, in de zin van artikel
6.1 van het Verdrag van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden noodzakelijk maakte, en
dat die bepaling niet van toepassing
was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 419 van
het Gerechtelijk Wetboek enkel be-
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trekking heeft op de tuchtprocedure
voor het Hof van Cassatie, de hoven
van beroep en de arbeidshoven;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Over het derde middel : schending van
de artikelen 404, 405, 421 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

doordat de bestreden beslissing aan eiser een schriftelijke waarschuwing als
tuchtstraf heeft opgelegd, ter zake dat
hij op 28 augustus 1990 's avonds
machtsmisbruik heeft gepleegd, alsmede
een feitelijkheid heeft begaan doordat
hij de kinderen « manu roilitari » heeft
teruggenomen om ze aan hun moeder
toe te vertrouwen, en die beslissing verantwoordt op grand « dat (eiser) zodoende afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn arobt » en « dat zodanig
optreden, in plaats dat het de toestand
verbetert, kon leiden tot excessen die absoluut moeten worden vermeden, zoals
weerspannigheid, wederzijdse beledigingen, bedreigingen en slagen »,
terwijl de bestreden beslissing, door te
oordelen dat eiser door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid
van zijn ambt, omdat het optreden, zoals
in de bestreden beslissing is beschreven,
« kon ))' dat wil zeggen mogelijk tot excessen kon leiden die absoluut moeten
worden vermeden, en zonder dat uit de
beslissing blijkt dat dit optreden te dezen tot zodanige excessen had geleid,
niet naar recht is verantwoord :

Overwegende dat, anders dan wat
het middel betoogt, de bestreden beslissing niet oordeelt dat eiser afbreuk heeft gedaan aan zijn ambt
op grond dat zijn gedrag tot excessen kon leiden; dat de bestreden beslissing het optreden van eiser heeft
beschreven en daaruit afleidt dat hij
zodoende afbreuk heeft gedaan aan
de waardigheid van zijn ambt; dat
de bestreden beslissing eraan toevoegt dat zodanig optreden tot excessen kon leiden;
Dat het middel, dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust, feitelijke grondslag
mist;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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de Staat niet opeisbaar vooraleer de
krachtens die wetten opgerichte commissie over die voorwaarden uitspraak
heeft gedaan. (Artt. 24, 36 en 45 wetten

4 maart 1993 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende con-

op de vergoedingspensioenen.)

clusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.

{BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. GEROUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9602)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 april 1992 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
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KAMER -

4 maart 1993

1° PENSIOEN -

VERGOEDINGSPENSIOEN
PENSIOEN AAN DE RECHTHEBBENDEN -

WEDUWE VAN EEN OORLOGSINVALIDE RECHT OP HET PENSIOEN - VEREISTEN BEVOEGDE COMMISSIE - BEVOEGDHEDEN.

2° PENSIOEN -

VERGOEDINGSPENSIOEN
PENSIOEN AAN DE RECHTHEBBENDEN -

WEDUWE VAN EEN OORLOGSINVALIDE RECHT OP PENSIOEN - OPEISBAARHEID VAN
DE SCHULD VAN DE STAAT - VEREISTEN.

lo De weduwe van een oorlogsinvalide is

houder van het recht op pensioen als
bedoeld in de op 5 oktober 1948 gecoOrdineerde wetten op de vergoedingspensioenen, voor zover zij voldoet aan de
bij de wetten bepaalde voorwaarden;
de commissie die uitspraak doet op
grand van die wetten heeft geen andere bevoegdheid dan na te gaan of de
wettelijke vereisten voor de toekenning van het aangevraagde pensioen
vervuld zijn op de dag van de aanvraag. (Artt. 24, 36 en 45 wetten op de
vergoedingspensioenen.)

zo

Hoewel de weduwe van een oorlogsinvalide recht heeft op het pensioen, bedoeld in de op 5 oktober 1948 gecoOrdineerde wetten op de vergoedingspensioenen, zodra de bij die wetten
bepaalde voorwaarden zijn vervuld, is
de ermee overeenkomende schuld van

Over het middel: schending van de artikelen 1139, 1146, 1147, 1153 van het
Burgerlijk Wetboek, 24, inzonderheid § 6,
van de bij Regentsbesluit van 5 oktober
1948 gecoOrdineerde wetten op de vergoedingspensioenen, gewijzigd door de
wetten van 22 december 1949, 8 juli 1970,
11 juli 1973 en 3 juni 1982, 35, 36 van die
gecoOrdineerde wetten, gewijzigd door de
wet van 26 juli 1952, 45 van die gecoOrdineerde wetten, inzonderheid §§ 3 en 4,
gewijzigd door de wetten van 11 juli
1973, 9 juli 1976, 27 december 1977 en 25
juni 1987, 46 van de genoemde gecoOrdineerde wetten, gewijzigd door de wetten
van 11 juli 1960 en 25 juni 1987, en 54,
§ 3, van die gecoOrdineerde wetten, zeals
die artikelen van de gecoOrdineerde wetten van kracht waren v66r de wijzigende
wet van 7 juni 1989,
doordat het arrest eiser jegens verweerster veroordeelt tot betaling van moratoire interest op het achterstallige vergoedingspensioen, dat de commissie van
beroep voor de vergoedingspensioenen
voor politieke gevangenen haar bij beslissing van 1 juni 1989 in haar hoedanigheid van weduwe van een politiek gevangene
had toegekend en die tegen de wettelijke
rentevoet berekende interest doet lopen
vanaf de vervaldag tot 4 september 1989,
dag waarop de achterstallen werden begroat; dat de commissie hiervoor als
gronden geeft « dat de aanvraag van het
weduwepensioen, die (verweerster) op 24
januari 1984 op grand van artikel 24 van
de gecoOrdineerde wetten op de vergoedingspensioenen en in de bij de wet bepaalde vormen had ingediend, een ingebrekestelling impliceert, aangezien zij de
uiting is van de klare en ondubbelzinnige wil van (verweerster) om de uitkeringen te krijgen waarop zij terecht meen-
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de aanspraak te kunnen maken; dat de
beslissing van 1 juni 1989 van de commissie van beroep voor de vergoedingspensioenen wel een verklaring doch geen
toewijzing inhoudt van de rechten waarvan zij het bestaan aan de zijde van
(verweerster) vaststelt; dat de commissie
die uitspraak gedaan heeft op grand van
de gecoOrdineerde wetten op de vergoedingspensioenen geen andere bevoegdheid had dan na te gaan of in het geval
van (verweerster) de wettelijke vereisten
voor de toekenning van het aangevraagde pensioen vervuld waren op de dag
van de aanvraag; dat (verweerster) moet
worden behandeld also£ haar aanvraag
ingewilligd was de dag zelf waarop zij ze
had ingediend; (...) dat de moratoire inte~
rest pas begint te lopen als niet alleen
de schuldeiser zijn schuldenaar heeft
aangemaand te betalen, maar als hoven~
dien de hoofdschuld vervallen is; dat,
wanneer de schuld niet vervallen is,
doch er wel een aanmaning is geweest,
de interest begint te lopen vanaf de ver~
valdag, dus vanaf de dag waarop de
hoofdschuld wegens de voorafgaande
aanmaning opeisbaar wordt; dat te dezen
het (aan verweerster) verschuldigde pen~
sioen is ingegaan op 1 januari 1984, dus
de eerste van de maand waarin de aanvraag regelmatig is ingediend; dat, gelet
op de aanmaning van 24 januari 1984, de
moratoire interest op de achterstallen
van de na die aanmaning vervallen pen~
sioenen verschuldigd is te rekenen van
de vervaldag, dus vanaf de dag waarop
ze opeisbaar werden, tot de dag van de
betaling, dus 4 september 1989 ll,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar~
tikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, moratoire interest enkel ver~
schuldigd is bij vertraging in de uitvoe~
ring van de verbintenis tot het betalen
van een bepaalde gelds.: :::n; er dus pas
moratoire interest verschuldigd is als er
een verbintenis tot het betalen van een
bepaalde geldsom bestaat; het recht op
het weduwepensioen als bedoeld in arti~
kel 24, § 5, a) van de gecoOrdineerde wetten op de vergoedingspensioenen een po~
litiek recht is dat aan de weduwe van
een voor ten minste 100 pet. invalide per~
soon wordt toegekend als blijk van er~
kentelijkheid van de natie jegens de
weduwen van oorlogsinvaliden; dat recht
pas ontstaat als er een beslissing is van
het bevoegde jurisdictionele orgaan, te
dezen, de beslissing van de commissie
van beroep voor de vergoedingspensioe~
nen voor politieke gevangenen, die bevoegd is om de feitelijke gegevens, zoals
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de hoedanigheid van rechthebbende van
de aanvrager en diens eventuele onwaar~
digheid, op onaantastbare wijze te beoor~
delen en het aangevraagde pensioen te
weigeren of te verlenen (artikelen 45,
§§ 3 en 4, en 46 van de gecoOrdineerde
wetten op de vergoedingspensioenen,
welk artikel 46 het bepaalde in artikel 45
van toepassing verklaart op de weduwe~
pensioenen); de bevoegdheid van de commissie niet, zoals in sociale zaken, beperkt
is tot de vaststelling dat voldaan is aan
de wettelijke vereisten voor een recht,
dat reeds bestond; de commissie zelf het
recht op pensioen schept, inzonderheid,
wanneer zij, zoals te dezen, aan de hand
van de haar voorgelegde gegevens nagaat of de houding van de rechthebbende onwaardig kan worden geacht in de
zin van artikel 53, § 3, van de gecoOrdineerde wetten; de tekst van genoemd ar~
tikel 54, § 3 - dat overeenkomstig het
ten tijde van de toekenning van het pen~
sioen van kracht zijnde artikel 24, § 6,
van de gecoOrdineerde wetten van toepassing was op de in dat artikel 24 bedoelde pensioenen - klaar en duidelijk
de bevoegdheid van de commissies inzake onwaardigheid aangeeft : « De commissies die bevoegd zijn om over de bij
deze wet voorziene rechten uitspraak te
doen, mogen het genot van het weduweof ascendentenpensioen weigeren aan de
rechthebbende die, wegens hun houding
ten opzichte van de overledene of van
zijn gedachtenis, onwaardig geacht worden het te verkrijgen. Om dezelfde redenen mogen zij het pensioen ontnemen
aan de rechthebbenden die het bekomen
hebben ... »; het recht van verweerster op
een weduwepensioen dus eerst ontstaat
op het ogenblik dat de commissie van
beroep - dat op verwijzing uitspraak
doet na vernietiging, door de Raad van
State, van de beslissing van 12 maart
1986 waarbij het pensioen wordt geweigerd - in haar beslissing van 1 juni
1989 de beroepen beslissing d.d. 22 april
1985 van de commissie voor de
vergoedingspensioenen - die het pensioen wegens onwaardigheid had geweigerd - heeft gewijzigd en gezegd dat er
te dezen bij gebrek aan bewijs van de
onwaardigheid van verweerster, geen
gronden aanwezig waren om toepassing
te maken van het bepaalde in artikel 54,
§ 3, van de gecoOrdineerde wetten; elke
aanmaning tot betaling, die dagtekent
van v66r 1 juni 1979 (lees 1989), dag
waarop het recht is ontstaan, geen bestaansreden had en er geen sprake kon
zijn van enige vertraging in de uitvoe~
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ring van een verbintenis die nag niet bestand; het arrest, door te beslissen dat de
beslissing van 1 juni 1989 een verkfaring
van een reeds bestaand recht van
verweerster inhield en dat de pensioenaanvraag van 24 januari 1984 neerkwam
op een aanmaning om de achterstallen
van een reeds op de datum van de
aanvraag verschuldigd pensioen, vanaf de
vervaldag ervan, te betalen en door bijgevolg moratoire interest toe te kennen, het
feit miskent dat de beslissing van de
commissie voor vergoedingspensioenen
een toewijzing van recht inhoudt (scherrding van de artikelen 45, §§ 3 en 4, 46 en
54, § 3, van de gecoOrdineerde wetten op
de
vergoedingspensioenen)
en
ten
onrechte moratoire interest toekent op
grand van een aanmaning tot betaling,
die, bij ontstentenis van een reeds ten
tijde van die aanmaning bestaande
verbintenis, geen bestaansreden had
(schending van de artikelen 1146, 1147 en
1153 van het Bugerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, de vertraging in de
uitvoering waarvan het recht op mora~
toire interest krachtens de artikelen 1147
en 1153, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek afhangt, bovendien veronder~
stelt dat de schuld opeisbaar is; hoewel,
krachtens artikel 36 van de gecoOrdi~
neerde wetten op de vergoedingspensioe~
nen, « de vergoedingspensioenen van
rechthebbenden ingaan op de le van de
maand waarin de aanvraag regelmatig is
ingediend », de dag waarop het pensioen
ingaat niet mag worden verwai-d met de
dag waarop het opeisbaar wordt; het
pensioen pas opeisbaar was na de beslis~
sing tot toekenning ervan, ook al hield
die beslissing aileen maar een erkenning
van een reeds bestaand recht in; het be~
drag van de achterstallen immers pas na
de beslissing van de commissie over de
rechten van verweerster op het pensioen
kon worden begroot en betaald, hetgeen,
blijkens de vaststellingen van het arrest,
gebeurd is op 4 september 1989; de beta~
ling dus niet v66r de beslissing van de
commissie kon worden gei:list, zodat er
v66r die beslissing geen sprake kon zijn
van vertraging in de uitvoering van de
verbintenis van eiser; het arrest, door te
beslissen dat de achterstallige pensioe~
nen opeisbaar waren vanaf de vervaldag,
vanaf 1 januari 1984, dag waarop het
pensioen is ingegaan, en dat de aanvraag van 24 januari 1984 neerkwam op
een aanmaning tot betaling die de mora~
toire interest « op de achterstallen van
de na die aanmaning vervallen pensioe-
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nen, deed ingaan vanaf de vervaldag,
dus vanaf de dag waarop zij opeisbaar
werden, tot de dag van de betaling », het
begrip ingaan van het pensioen - waar~
van de datum wordt bepaald overeenkomstig artikel 36 van de gecoOrdineerde
wetten op de vergoedingspensioenen verwart met bet begrip opeisbaarheid
van dat pensioen - die krachtens de ar-

tikelen 45, §§ 3 en 4, 46 en 54, § 3, van de
gecotirdineerde wetten afhangt van de
voorafgaande beslissing van de bevoegde
commissie; het dus ten onrechte moratoire interest toekent in weerwil van het
feit dat die achterstallen niet opeisbaar
waren en er bijgevolg geen vertraging in
de uitvoering was (schending van de ar~
tikelen 45, §§ 3 en 4, 46, 54, § 3, van de
gecotirdineerde wetten op de vergoedingspensioenen, 1147 en 1153 van het

Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het toentertijd
van kracht zijnde artikel 24, § 5, van
de wetten op de vergoedingspensioenen een pensioen toekent aan de
weduwe wiens echtgenoot onder
meer is erkend als oorlogsinvalide
en houder is van een invaliditeitspensioen van ten minste 100 pet.;
Overwegende dat artikel 45 van
de genoemde wetten bepaalt dat die
pensioenen worden verleend, gewei~
gerd of herzien overeenkomstig de
bij dat artikel gestelde regels; dat
luidens artikel 45, § 3, het door het
·Bestuur der Pensioenen gedeeltelijk
samengestelde dossier wordt overgemaakt aan een commissie van eerste aanleg, die gelast is het aan te
vullen en in eerste aanleg uitspraak
te doen over de feitelijke gegevens
die het opsomt;
Dat, krachtens artikel 36, dat vergoedingspensioen van rechthebben~
de ingaat op de eerste van de
maand waarin de aanvraag regelmatig ingediend werd;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de weduwe van een
oorlogsinvalide houder is van een
recht op het pensioen, voor zover zij
voldoet aan de bij de wet bepaalde
voorwaarden;
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Dat het arrest, door te beslissen
dat « de commissie die uitspraak gedaan heeft op grand van de gecoiirdineerde wetten op de vergoedingspensioenen geen andere bevoegdheid had dan na te gaan of, in het
geval van (verweerster), de wettelijke vereisten voor de toekenning
van het aangevraagde pensioen vervuld waren op de dag van de aanvraag », de in het middel vermelde
wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, hoewel, zoals in
het antwoord op het eerste onderdee! is gezegd, verweerster recht
heeft op het weduwepensioen zodra
de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, de ermee overeenkomende
schuld van eiser niet opeisbaar is
vooraleer de commissie over die
voorwaarden
uitspraak
gedaan
he eft;
Dat het arrest, nu het beslist dat
de schuld van eiser reeds opeisbaar
was de eerste van de maand waarin
de aanvraag van verweerster regelmatig is ingediend, en nu het eiser
op die grondslag veroordeelt tot be-

taling van moratoire interest, het
begrip opeisbaarheid van het pensioen verwart met het begrip ingaan
van dat pensioen en zodoende de
door eiser aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Jijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal - Advocaten
mrs. DeBruyn en Houtekier.
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KAMER -

5 maart 1993

1° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - NIET-UITVOERING - SCHADEVERGOEDING - OMVANG.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - WANPRESTATIE VAN BEIDE PARTIJEN - ONTBINDING - SCHADEVERGOE-.
DING - OMVANG.

3°

OVEREENKOMST VERBINDENDE
KRACHT - WANPRESTATIE VAN BEIDE PARTIJEN - SCHADEVERGOEDING.

1° Krach tens art. 1149 B. W moet, in geval van foutieve niet-uitvoering van
een contractuele verbintenis, de schuldenaar van deze verbintenis, onder
voorbehoud van de toepassing van de
artt. 1150 en 1151 B. W., de schuldeiser
volledig vergoeden voor het verlies dat
hij heeft geleden en de winst die hij
moet derven (1}.
2° Ingeval hij, met toepassing van art.

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.
4 maart 1993 - te kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge-

1184 B. W., een wederkerige overeenkomst wegens de wanprestatie van
beide partijen ontbonden verklaart,
moet de rechter de schadevergoeding
waarop iedere partij wegens het niet
nakomen door de andere partij van
haar verbintenissen recht heeft, bepalen in evenredigheid met de ernst van
hun respectieve tekortkomingen (2).
3°

Wanprestatie van de beide parti:fen bi:f
een wederkerige overeenkomst, heft
hun contractuele aansprakeh':fkheid

(1), (2) en (3) Cass., 9 mei 1986, A.R. nr. 4997
(A C., 1985-86, nr. 555).
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niet op noch hun gehoudenheid, in

evenredigheid met hun aandeel in die

aansprakelijkheid, tot vergoeding aan
de andere partij van de schade die het
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is
van hun tekortkomingen (3).
(DE BAECK T. PAREWYCK)
ARREST

(A.R. nrs. 7957-8053)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 september 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1134,
1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1184 van
het Burgerlijk Wetboek en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het arrest de overeenkomsten
van 2 juni 1980 en 26 juni 1980 anthonden verklaart lastens beide partijen en
voor recht zegt dat eiseres, solidair met
het faillissement van de heer Albert Walleze, aan verweerder terugbetaling verschuldigd is van de door hem betaalde
voorschotten, begroot op 500.000 BF +
8.000.000 BF, samen 1.300.000 BF, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten op grand: « dat Walleze-De Baeck,
wat de appartementen betreft die het
voorwerp uitmaakten van de eerste overeenkomst, die appartementen moesten
afwerken, wat zeer duidelijk blijkt uit
het feit dat geen beding werd overeengekomen zeals in de tweede overeenkomst
en uit bet feit dat Parewyck een deel
van de prij s moest betalen bij aflevering
van de ruwbouw en bet saldo bij volledige oplevering; (...) dat, wat de tweede
overeenkomst betreft, Parewyck instond
voor de verdere afwerking maar bij, als
volmacbtdrager van Walleze de aannemer verbod oplegde verder te werken terecht of niet - maar oak niets deed
om de werken verder te Iaten zetten,
niet voor de appartementen die hij zelf
moest Iaten voltooien noch voor de werken die hij als volmachtdrager van WalIeze moest Iaten voltooien; dat Walleze
blijkbaar oak niets deed om de eerste
vier appartementen te voltooien; dat bei{3) Zie noot op vorige blz.

Nr. 128

de partijen hun verplichtingen niet nakwamen op dit punt; ( ...) dat beiderzijds
contractuele fouten werden begaan: Walleze-De Baeck Ieverden, wat bet eerste
contract betreft, de appartementen niet
af zeals bedongen ondanks de betaling
van het voorschot en Parewyck voltooide
de werken niet wat het tweede contract
betreft; dat, wat de twee contracten samen betreft, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, gelet op de feitelijke omstandigheden, de ontbinding
client uitgesproken te worden lastens beide partijen; dat ( ...) het onroerend goed
eigendom blijft van Walleze-De Baeck en
Parewyck recht heeft tot terugbetaling
van de betaalde voorschotten; dat hij dit
solidair kan vorderen ten laste van De
Baeck en ten Iaste van bet faillissement
(opname in het passief) (500.000 BF +
800.000 BF); ( ... ) dat Parewyck geen schadevergoeding aan Walleze-De Baeck verschuldigd is noch vice-versa; {... ) dat Parewyck uit bet oog verliest dat, indien
hij zijn verbintenissen inzake de afwerking (tweede contract) zou nagekomen
zijn, Em indien hij de koopprijs volledig
zou betaa!d hebben (5.596.000 BF +
8.000.000 BF ~ 13.596.000 BF) de hypothecaire schuldeisers, eventueel op een
relatief gering bedrag na, zouden betaald
zijn, wanneer oak de andere kopers,
Teyssen-Verhelst, hun verbintenissen
(6.000.000 BF) zouden hebben nagekomen (... ); dat H.S.A. op 4 maart 1981 onroerend beslag legde i.v.m. het bedrag
van 14.389.098 BF op de drie gebouwen,
ten laste van Walleze, De Baeck en de
curator q.q.; dat uit de rangregeling,
opgesteld door notaris F. De Baecker (... )
blijkt dat de curator bij beschikking van
de rechter-commissaris d.d. 20 februari
1981 gemachtigd werd om tot de verkoop
van de onroerende goederen over te gaan
en dat het gebouw Geuzenstraat 11-13
werd verkocht voor 3 000 000 BF ( ... ); dat
de openbare verkoop- (...) mogelijks
wegens het gebrek van afwerking, geen
haag resultaat opleverde; (... ) dat de
contractuele fouten van Parewyck niet de
oorzaak zijn dat de openbare verkoop
minder opdracht dan wellicht verhoopt
had kunnen zijn (... ) ))'

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de
artikelen 1146, 1147, 1149, 1150 en 1151
van het Burgerlijk Wetboek, in geval van
foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar van deze verbintenis, de schuldeiser volledig
moet vergoeden voor het verlies dat hij
heeft geleden en de winst die hij heeft
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moeten derven; de rechter, ingeval hij
met toepassing van artikel 1184 van het
Burgerlijk Wetboek een wederkerige
overeenkomst wegens de wanprestatie
van beide partijen ontbonden verklaart,
de schade waarop iedere partij wegens
het niet nakomen door de andere partij
van haar verbintenissen recht heeft,
moet bepalen in evenredigheid met de
ernst van hun respectieve tekortkomin~
gen; de omstandigheid dat beide partijen
hun verbintenissen niet zijn nagekomen,
hun contractuele aansprakelijkheid niet
opheft, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun
tekortkomingen; en terwijl eiseres in
haar conclusies (conclusie in eerste aan~
leg d.d. 23.9.1984, blz. 8·9, hernomen in
haar beroepsconclusies d.d. 4 april 1987,
biz. 4~5) en verweerster, de curator, in
haar beroepsakte (biz. 3 - overgenomen
door eiseres in haar beroepsconciusie
d.d. 4.4.1978 (blz. 3) op gemotiveerde wijze schadevergoeding vorderden, zodat
het arrest, door, na te hebben vastge~
steid dat beide partijen contractueie fou~
ten begingen en de ontbinding der over~
eenkomsten lastens beide partijen te
hebben uitgesproken, zonder meer te be~
slissen « dat Parewyck geen schadever~
goeding a an Walleze~ De Baeck verschuldigd is, noch vice~versa », en derhalve
aan eiseres, zonder enig onderzoek noch
verantwoording, elk recht op schadevergoeding te ontzeggen, inzonderheid de
artikelen 1149 en 1184 van het Burgerlijk
Wetboek schendt, noch bij gebrek aan
antwoord op de desbetreffende bovenver~
melde conclusies, regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wethoek, in geval van foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbin~
tenis, de schuldenaar van deze verbintenis, onder voorbehoud van de
toepassing van de artikelen 1150 en
1151 van het Burgerlijk Wetboek, de
schuldeiser volledig moet vergoeden
voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij moet derven;
Overwegende dat de rechter, ingeval hij met toepassing van artikel
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1184 van het Burgerlijk Wetboek,
een wederkerige overeenkomst we~
gens de wanprestatie van beide partijen ontbonden verklaart, de schade
waarop iedere partij recht heeft wegens het niet nakomen door de andere partij van haar verbintenissen,
moet bepalen in evenredigheid met
de ernst van de respectieve tekortkomingen;
Overwegende dat de omstandig·
heid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen, hun
contractuele aansprakelijkheid niet
opheft, noch hun gehoudenheid, in
evenredigheid met hun aandeel in
die aansprakelijkheid, tot vergoeding van de andere partij van de
schade die het onmiddellij k en
rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen;
Overwegende dat het arrest oar·
deelt: 1" dat de twee contracten
« onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn )); zo dat << beiderzijds contxactuele fouten werden begaan :
Walleze·De Baeck leverden, wat het
eerste contract betreft, de appartementen niet af zoals bedongen ondanks de betaling van het voorschot
en Parewyck voltooide de werken
niet wat het tweede contract betreft »; 3° dat << Parewyck geen schadevergoeding aan Walleze-De Baeck
verschuldigd is noch vice-versa ));
Overwegende dat het arrest, door
op grand van die redenen aan eiseres elk recht op schadevergoeding te
ontzeggen, de artikelen 1149 en 1184
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

5 maart 1993 - 1e kamer - Voorzit~
ter: mevr. Baete~Swinnen, waarnemend
voorzitter- Verslaggever: de h. Veroug~
straete - Gelijlduidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat~generaal Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.
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1e KAMER - 5 maart 1993

1° VERHAAL OP DE RECHTER -

cAS·
SATIEBEROEP - TOEPASSELIJKE REGELS VERZOEKSCHRJFT.

2° VERHAAL OP DE RECHTER

-

GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID ART. 1093, DERDE LID, GER.W.

1o De regels inzake cassatieberoep zijn
van toepassing op het verhaal op de
rechter (1 ); het verzoekschrift tot ver~
haal op de rechter waarvoor het rolrecht niet is betaald binnen de door
art. 1079, tweede lid, Ger. W. bepaalde
termijn, is niet regelmatig ingediend

(2). (Art. 1143 en 1145 Ger.W.)

2° Het Hof verwerpt het verhaal op de

rechter wanneer enerzijds de eiser, na
zijn verzoekschrift te hebben betekend
aan de rechters op wie verhaal wordt
genomen, het niet ter griffie van het

Hof heeft ingediend overeenkomstig
art. 1079 Ger. W:, en anderzijds de ver·
weerders, na hun aan de eiser bete·
kende antwoord tij'dig te hebben inge·
diend, de zaak hebben ingeleid en
hebben gevorderd de voorziening at te
wijzen met veroordeling in de kosten
(3). (Artt. 1093, derde lid, en 1145

Ger.W.)
(JACOBS T. VERSCHUEREN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8007)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de verweerders,
waarbij dezen, met toepassing van
(1) Zie Cass., 19 jan. 1970, A.C., 1970, 448.
(2) I.v.m, het betalen van rolrecht, zie artt.
711, 4°, Ger.W., 269, 4°, en 285 W. Reg. en 5 van
het koninldijk besluit van 13 dec, 1968 betreffende de uitvoering van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Gri£fierechten en het
houden van de registers in de griffies der hoven en rechtbanken.
(3) Zie Cass., 30 maart 1990, A.R. nr. 6450,
A.C., 1989-90, nr. 461; Cass., 20 dec. 1991, AR.
nr, 7243, ibid., 1991-92, nr. 217.
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artikel 1093, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vorderen dat eisers verzoekschrift in verhaal op de
rechter wordt afgewezen, met toewijzing van de in de memorie van
antwoord gevorderde schadevergoeding en met veroordeling van eiser
in de kosten, hierin begrepen de
kosten van betekening en rolrecht
die door de verweerders werden voldaan;
Overwegende dat, luidens artikel
1145 van het Gerechtelijk Wetboek,
de regels inzake voorziening in cassatie van toepassing zijn op het verhaal op de rechter;
Overwegende dat uit de aan het
Hof overgelegde stukken blijkt :
1. dat eisers verzoekschrift aan de
verweerders werd betekend op 18
december 1991; 2. dat eiser het verzoekschrift heeft neergelegd ter griffie van het Hof op 24 december
1991, maar geen rolrecht heeft betaald; 3. dat verweerders een op 30
december 1991 aan eiser betekende
memorie van antwoord ter griffie
van het Hof indienden binnen de
door artikel 1144, eerste lid, van het
Gerechte!ijk Wetboek bepaalde termijn;
Overwegende dat, vo!gens artikel
1079, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de voorziening niettoelaatbaar wordt verklaard, wanneer er meer dan vijftien dagen zijn
verlopen tussen de betekening van
het verzoekschrift en de indiening
ervan op de griffie van het Hof; dat
de neer!egging van het verzoekschrift, zonder het rolrecht te betalen voor de bedoelde termijn van
vijftien dagen verstreken is, tot gevolg heeft dat de indiening onregelmatig is en het verzoekschrift mitsdien niet-ontvankelijk is;
Dat het in die omstandigheden
aan de verweerders staat te vorderen dat de voorziening word! afgewezen;
Overwegende dat de verweerders,
op grond van artikel 1146 van het
Gerechtelijk Wetboek, vorderen dat
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eiser tot schadevergoeding wordt
veroordeeld;
Overwegende dat, gelet op de omstandigheden van de zaak en de
ernst van de aantijgingen, er grand
bestaat om de vordering toe te wijzen;
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met alle bestanddelen en toebehoren
die de vergoede schuldeiser kon doen
gelden (1).

{STUKWERKERS-HAVENBEDRIJF N.V.
T. ASSURATIES GROEP JOSI N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8052)

Om die redenen, verwerpt eisers
verzoekschrift in verhaal op de rechter; veroordeelt eiser tot betaling
aan elk van de verweerders van een
schadevergoeding van 30.000 frank;
veroordeelt eiser in de kosten, hierin begrepen · de kosten van betekening en rolrecht die door de verweerders werden voldaan·.
5 maart 1993 - le kamer - Voorzitter
en verslaggever: mevr. Baete-swinnen,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. HUtzler.
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1e

KAMER -

5 maart 1992

INDEPLAATSSTELLING BEIDSONGEVALLENWET -

ART. 47 AR·
GEVOLG.

Nu ingevolge de bij art. 47 Arbeidsongevallenwet bepaalde indeplaatsstelling
de schuldvordering uit het vermogen
van de getroffene naar dat van de verzekeraar overgaat tot beloop van de
door de verzekeraar betaalde vergoedingen, -heeft die schuldvordering in
handen van de gesubrogeerde verzekeraar dezelfde aard als in handen van
de vergoede schuldeiser, en valt zij
aan de gesubrogeerde verzekeraar toe

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1146,
1147, 1153, 1154, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 808 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt tot betaling aan verweerster
van een vergoeding van 786.567 BF in
hoofdsom te vermeerderen met de vergoedende interesten op de verschillende
bedragen waaruit die hoofdsom is samengesteld en met de gerechtelijke rente op het geheel van die onderscheiden
bedragen inclusief de vergoedende interesten, op grond van de overwegingen
dat « ( •..) verweerster vergoedende rente
(vordert) op de hoofdsom vanaf de gemiddelde datum van de uitgaven tot de
datum van haar vordering in rechte, zij
verder moratoire rente (vordert) op het
geheel van de hoofdsom en vergoedende
rente vanaf de datum van haar verdering in rechte; bij het berekenen van de
gemiddelde aanvangsdatum (... ) zij onderscheiden perioden (heeft) beschouwd :
vooreerst deze lopend tot op de dagvaarding van 14 oktober 1987, vervolgens deze lopend tot de neerlegging van de konklusies op 28 maart 1988, en tenslotte
deze lopend tot de neerlegging van de
konklusies op 14 juni 1990; volgens eiseres en de N .V. Royale Beige die het niet
eens zijn met die indeling in onderscheiden perioden, (... ) de gemiddelde aanvangsdatum (moet) worden berekend
met inachtneming van het geheel van alle gedane uitgaven; verder doen zij gelden dat op moratoire rente geen aanspraak kan worden gemaakt vanaf de
(1) Cass., 17 maart 1987, A.R. nr. 377 (A.C.,
1986-87, nr. 423).
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datum van de vordering in rechte doch
eerst vanaf de datum van de uitspraak;
voor wat (... ) de berekening van de gemiddelde aanvangsdatum (betreft) van
de vergoedende rente - een passende
vergoeding van de geleden schade, (... )
niets zich tegen de indeling in perioden
zeals die door de (... ) (verweerster) is geschied, verzet; in strijd met wat (... ) (eiseres en de N.V. Royale Beige) beweren,

ring in handen van de gesubrogeerde verzekeraar dezelfde aard heeft
als in handen van de vergoede
schuldeiser, anderdeels, dat zij aan
de gesubrogeerde verzekeraar toevalt met aile bestanddelen en toebehoren die de vergoede schuldeiser
kon doen gelden;

rechtelijke veroordeling terugwerkt tot
op de dag van het instellen van de eis in
rechte, de moratoire rente - zij het dan
gerechtelijke rente genoemd - ook van
dan af loopt »,

Dat in onderhavig geval die
schuldvordering uit een oneigenlijk
misdrijf voortkomt;

(... ) het hof (meent) dat, daar een burger-

terwijl inzake buitencontractuele aansprakelijkheid geen moratoire interest
op het bedrag van een vordering tot
schadevergoeding verschuldigd kan zijn
vooraleer de beslissing tot toekenning er~
van is gewezen; daaruit volgt dat het ar·
rest, als het ertoe strekt moratoire inte~
rest toe te kennen op de aan de
verweerster als schadevergoeding toegekende bedragen, de rechtregels schendt
volgens dewelke inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, de rechter geen
moratoire interest mag doen lopen voor
een vordering tot schadevergoeding vooraleer de beslissing tot toekenning ervan
is gewezen (schending van de artikelen

Overwegende dat de rechter de
moratoire interest, die verschuldigd
is op een aquiliaanse schadevergoeding, niet mag doen ingaan voor de
rechterlijke beslissing waarbij die
vergoeding wordt toegekend;
Overwegende dat de appelrechter,
die te dezen moratoire interest toekent vanaf het instellen van de eis
in rechte, de in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

1146, 1147, 1153, 1154, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek), zodat het be-

streden arrest, door op de gevorderde bedragen moratoire interesten toe te kennen onder de vorm van gerechtelijke
interesten en dit vanaf hetzij de dagvaarding, hetzij de conclusie van ver~
weerster d.d. 28 maart 1988, hetzij de
conclusie van verweerster d.d. 14 juni
1990, m.a.w. v66r de uitspraak van de beslissing tot toekenning van de gevorderde schadevergoeding, de artikelen 1146,

1147, 1153, 1154, 1382 en 1383 van het

Burgerlijk Wetboek en 808 van het Gerechtelijk Wetboek miskent:

Overwegende dat ingevolge de bij
artikel 4 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalde indeplaatsstelling, de schuldvordering
zelf van de getroffene tegen de voor
het arbeidsongeval aansprakelijke
uit zijn vermogen naar dat van de
verzekeraar overgaat tot beloop van
de door de verzekeraar betaalde vergoedingen; dat daaruit volgt, eensdeels, dat de genoemde schuldvorde-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de rente toegekend
vanaf het instellen van de respectieve vorderingen en over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verklaart het arrest
bindend voor de N.V. Royale Beige;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 maart 1993 -

1e kamer -

Voorzit-

ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend
voorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.
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3e

KAMER -

8 maart 1993

RECHT VAN VERDEDIG!NG-

BURGER·

LIJKE ZAKEN - BESLISSING - GRONDSLAG
- LASTGEVING WAAROP DE PARTIJEN ZICH
NIET HEBBEN BEROEPEN - MISKENNING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGJNG - VEREISTEN.

Het recht van verdediging wordt miskend door het arrest dat zijn beslis-

sing doet steunen op het bestaan van
een lastgeving waarop geen enkele
partij zich heeft beroepen, als het hoi

van beroep die partijen niet de gele-

genheid heeft gegeven hun middelen

desaangaande te doen gelden (1).
(« BUREAU D'ETUDES ETUBA » B.V.B.A.
T. O.C.M.W. WAVER E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9503)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 april 1991 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Ge!et op de beschikking van 28 j anuari 1993 van de eerste voorzitter
waar bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, miskenning van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
en van het algemeen rechtsbeginsel van
de autonomie van de procespartijen velgens hetwelk de partijen in burgerlijke
zaken zelf de grenzen van het geschil
horen te bepalen;
doordat het hof van beroep, waarbij de
conclusie van eiseres regelmatig is aanhangig gemaakt ten betoge: ' (...) dat
naar luid van artikel 5 van het bijzonder
bestek " ... de aannemer de aard van de
bodem zal onderzoeken en peilingen zal
{1) Zie Cass., 20 juni 1986, A.R. nr. 4992
(A.C., 1985-86, nr. 662); 21 maart 1988, A.R. nr.
6082 (ibid., 1987-88, nr. 453); 13 nov, 1989, A.R.
nr. 8612 (ibid., 1989-90, nr. 153).

265

uitvoeren, minstens 2, een op elke hoek
van het gebouw. Het resultaat van zijn
onderzoek wordt schriftelijk medegedeeld aan de architect en aan de opdrachtgever. De studie van de funderingen komt volledig ten laste van de
aannemer. Zij gebeurt op zijn kosten en
onder zijn verantwoordelijkheid door een
erkend burgerlijk ingenieur (... ) "; dat
niemand bijgevolg zal betwisten dat er
tussen de aannemer en (eiseres) een
overeenkomst bestaat waarbij laatstgenoemde de studie van bodem en funderingen in onderaanneming uitvoert voor
rekening en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer; dat het O.C.M.W.
van Waver in zeer uitzonderlijke omstandigheden en zonder dat zij uitdrukkelijk
of stilzwijgend de wens had uitgedrukt
om met (eiseres) een overeenkomst te
sluiten, uiteindelijk (eiseres) heeft geraadpleegd; dat de tussenkomst van (eiseres) immers werd gevraagd na het eerste schadegeval en nadat het studiebureau waarmee de aannemer gewoonlijk
werkt, de verantwoordelijkheid voor die
studie had geweigerd; (... ) dat het in die
omstandigheden voor de hand ligt dat
het O.C.M.W. van Waver een actieve houding heeft aangenomen en aan de aannemer een studiebureau heeft opgedrongen
dat zijn vertrouwen genoot; dat zulks helemaal niet betekent dat het O.C.M.W.
zelf een overeenkomst met (eiseres)
heeft gesloten; dat de enig mogelijke
overeeenkomst tussen het O.C.M.W. van
Waver en (eiseres) een overeenkomst
zou zijn geweest waarbij de tweede conclusieneemster zich ten aanzien van de
eerste ertoe verbindt een overeenkomst
te sluiten met de aannemer Seha, wat totaal verschillend is en het helemaal niet
mogelijk maakt (eiseres) in de zaak te
roepen om in te staan voor een eventuele fout in de uitvoering van een overeenkomst waarin het O.C.M.W. nooit
partij is geweest; dat laatstgenoemde
overigens nooit een dergelijke stelling
heeft verdedigd, althans niet voor de
rechtspleging in hager beroep; dat het
O.C.M.W. van Waver immers, gesterkt
door de eerste beslissing, niet aarzelt
om, in totale tegenstelling tot hetgeen
het vroeger had betoogd, te beweren dat
(e1seres) wel degelijk een overeenkomst
met haar had gesloten en dat de aannemer uiteindelijk aileen de kosten van de
studie heeft gedragen; (...) dat er op dat
tijdstip nooit sprake was van een overeenkomst tussen (eiseres) en het
O.C.M.W. van Waver, welke overeenkomst bovendien hetzelfde voorwerp zou
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hebben als de overeenkomst die zonder
enige twijfel met de aannemer bestaat »,
beslist dat eiseres en de eerste verweerder door een overeenkomst zijn verbonden op grand : « dat niet wordt betwist
dater tussen het O.C.M.W. van Waver en
Seha onderhandelingen zijn gevoerd na
de weigering van de gebruikelijke ingenieur van de aannemer om op die bouwplaats op te treden en evenmin dat de
aannemer op bevel van het O.C.M.W.
van Waver Etuba met de betonstudie
heeft belast; dat de aannemer bijgevolg
in de hoedanigheid van lasthebber van
het O.C.M.W. van Waver de litigieuze
studies aan Etuba heeft toevertrouwd;
dat de B.V.B.A. Etuba haar verbintenissen overigens juist heeft ingeschat aangezien zij, in haar brief d.d. 18 oktober
1976 aan Seha, vermeldt dat zij, alvorens
de voorgenomen laswerken (sic) aan te
vatten, een afschrift van de brief naar
het O.C.M.W. van Waver en naar de architect stuurt (p. 20 - map briefwisseling - dossier O.C.M.W. van Waver); dat
het bijgevolg geen belang heeft dat de
rekeningen van Etuba zijn betaald door
Seha, die zich tot die betaling had verbonden, nu de keuze van de B.V.B.A.
Etuba door de opdrachtgever aan de aannemer is opgelegd en zij op de hoogte
was van de omstandigheden waarin zij
optrad; dat daaruit volgt dat niettegenstaande het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst tussen bet O.C.M.W.
van Waver en bet bureau Etuba, ervan
client te worden uitgegaan dat, in dit geval, beide partijen jegens elkaar zijn verbonden en dat de vordering van de opdracbtgever, in zoverre zij tegen zijn
ingenieur is gericht, ontvankelijk is ))'
terwijl, eerste onderdeel, geen enkele
gedingvoerende partij in haar conclusie
gewag maakt van het feit dat de contractuele verbouding tussen de eerste verweerder en de vierde verweerder diende
te worden beschouwd als een lastgeving
om in naam en voor rekening van de
eerste verweerder met eiseres een overeenkomst te sluiten; het hof bijgevolg de
debatten diende te heropenen om de partijen in staat te stellen over die door het
hof zelf gegeven omschrijving uitleg te
geven· daaruit volgt dat bet hof, door te
beslis~en dat de verhouding tussen de
eerste verweerder en de vierde verweerder moet worden omschreven als een
lastgeving om met eiseres een overeenkomst te sluiten in naam en voor rekening van het O.C.M.W., zonder de debatten te heropenen om de partijen in staat
te stellen uitleg te geven over die om-
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schrijving van bet hof, aldus, 1) het recht
van verdediging van eiseres miskent
door uit eigen beweging een omschrijving in aanmerking te nemen zonder eiseres in staat te stellen over die omschrijving uitleg te geven (miskenning
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging), 2) op onwettige wijze
een feitelijke betwisting doet ontstaan
die de openbare orde niet raakt, en
waarvan de partijen, zoals uit hun conclusie blijkt, het bestaan hebben willen
uitsluiten, door de verhouding tussen de
eerste verweerder en de vierde verweerster feitelijk te omschrijven op een wijze
die door geen enkele partij is voorgesteld (miskenning van het beginsel van
de autonomie van de procespartijen valgens hetwelk de partijen in burgerlijke
zaken zelf de grenzen van bet geschil
horen te bepalen);

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter, hoewei hij op de regelmatig bij hem
aanhangig gemaakte feiten en zonder het voorwerp noch de oorzaak
van de vordering te wijzigen, de
rechtsnormen hoort toe te passen
krachtens welke hij de vordering zal
inwilligen of afwijzen, het recht van
verdediging hoort te eerbiedigen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aannemer in zijn hoedanigheid van lasthebber van de eerste verweerder, eiseres met het verrichten van de litigieuze studies heeft
belast;
Dat de partijen het bestaan van
een Iastgeving tussen de eerste verweerder en de aannemer niet badden aangevoerd; dat het hof van beroep, door eiseres, die beweerde dat
er tussen haar en de eerste verweerder geen contractuele verhouding
bestond, niet de gelegenheid te geven het bestaan van een dergelijke
lastgeving te betwisten, het recht
van verdediging miskent;
Dat het onderdeel in die mate gegrond is;
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Om die redenen, zonder de andere
onderdelen van het eerste middel en
het tweede middel te moeten onderzoeken die tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
de eerste verweerder tegen eiseres
en over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
8 maart 1993 - ae kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 132
3e KAMER - 8 maart 1993
BEGRIP BE~
PLOTSELINGE GEBEUR-

ARBEIDSONGEVAL STAAN - BEWIJS TENIS - SLAG.

Een slag die tijdens een onderlinge
vechtpartif, opzettelijk, al was het
maar om zich te verdedigen, door een
andere werknemer aan de getroffene
werd toegebracht, kan worden beschouwd als een plotselinge gebeurtenis, in de zin van de Arbeisongevallenwet (1). (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)

(1) Zie Cass., 11 april 1969 (A.C., 1969, 743);
24 sept. 1984, A.R. nr. 4379 (ibid., H>84-85, nr.
64) met concl. Lenaerts, toen adv.-gen. P. Denis, Droit de la securite sociale, Bruxelles,
1986, nr. 212.

(•< AXA GEMEENSCHAPPELlJKE KAS " GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN AR-

BEIDSONGEVALLEN T. DELZANDRE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9620)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1992 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over bet middel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat « te dezen het bestaan van
een plotselinge gebeurtenis (... ) niet
in ernst kan worden betwist, aangezien uit de door beide partijen neergelegde dossiers is gebleken dat de
heer Docquier (verweerder) verwond
heeft met een betonijzeren staaf;
het eveneens vaststaat dat de plotselinge gebeurtenis zich heeft voorgedaan tij dens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, aangezien het
ongeval gebeurd is naar aanleiding
van een meningsverschil over de
wijze van nivellering van een hoop
aarde op een bouwplaats (...) »;
Overwegende dat uit die consideransen ondubbelzinnig blijkt dat
het arbeidshof verduidelijkt heeft
dat de plotselinge gebeurtenis die
het letsel heeft veroorzaakt bestond
in de door Docquier toegebrachte
slag, en dat de beschrijving van de
vechtpartij enkel nodig was om het
kader te schetsen waarin het ar.:.
beidsongeval zich had voorgedaan;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals in het antwoord op het eerste onderdeel is gezegd, het arbeidshof heeft beslist
dat de plotselinge gebeurtenis bestand in de slag die Docquier aan
verweerder had toegebracht tijdens
een vechtpartij tussen hen;
Dat het arbeidshof aldus het bestaan heeft vastgesteld van een plotselinge gebeurtenis die het letsel
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heeft veroorzaakt, en noch artikel 7
noch artikel 9 van de wet van 10
april 1971 heeft geschonden;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Over het eerste middel: schending van
het algemeen rechtsbeginsel houdend
het recht van verdediging,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 maart 1993 - 3Q kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten; mrs. Simont en Gerard.

Nr. 133
2e KAMER - 9 maart 1993

MISDRIJF -

DEELNEMING -

DADER -

DOEN PLEGEN DOOR DERDE.

Degene die een derde als ]outer instrument gebruikt om een misdrijf te doen
plegen is zelf de uitvoerder van dat

misdrijf en niet de morele dader ervan
door aanzetting. (Art. 66, tweede en
vierde lid, Sw.) (1)
(CALLEWAERT T. VENNOOTSCHAP VOOR VERZEKERINGEN GROEP EAGLE STAR N.V.)

ARREST

(A.R. nr. 6060)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
(1) Cass., 6 maart 1984, A.R. nr. 8335 (A.C.,
1983-84, nr, 380).

doordat het bestreden arrest verschillende van de aan eiser ten laste gelegde
feiten bewezen verklaart en hem hiervoor strafrechtelijk veroordeelt; de strafmaat in concreto bepaald werd rekening
houdend met onder meer bet systematische en opeenvolgend karakter van de
feiten; anderzijds, de verschillende tenlasteleggingen luidens het bestreden arrest wezenlijk steunen op de betichtingen met betrekking tot valsheid in
geschriften; het bestreden arrest in dit
verband overweegt: « dat de tenlastleggingen zoniet in hoofdzaak dan tach in
belangrijke mate steunen op de aangifte
van een verkeersongeval te Brussel op 3
december 1984 dat als "fictief" of
"geensceneerd" wordt bestempeld in diverse verklaringen en getuigenissen »;
het bestreden arrest vervolgens eiser
veroordeelt uit hoofde van de tenlasteleggingen A V, A VI, A VII en A VIII, op
grand van de motieven : ~~ dat beklaagde
vervolgd wordt wegens het opstellen, respectievelijk, doen opstellen van valse ongevalsaangiften bij de maatschappijen
N.V. Mercator, N.V. Eagle Star en N.V.
D.K.V. International; dat beklaagde aanvoert dat hij niet betrokken was bij de
opstelling of van de ondertekening van
de ongevalsaangifte door Gerard Wittevrongel die deze uit vrije wil zou hebben
opgesteld, volgens eigen inzichten en terzake een verklaring aan de politie zou
hebben afgelegd; dat hij verder laat gelden dat geen bewijs voorhanden is waaruit kan afgeleid dat hij aan de basis zou
liggen van de ongevalsaangifte aan de
N.V. Mercator door Robert Koesharto;
dat beklaagde, door misleiding, zijn metgezel en de bestuurder van het voertuig
ertoe bracht verklaringen te doen die
niet stroken met de werkelijkheid doch
die te goeder trouw werden afgelegd op
basis van een indruk die zij hadden opgedaan; dat zulks echter geen afbreuk
doet aan het feit dat beklaagde de werkelijke toedracht kende; dat hij aan de
basis lag en gebruik maakte van deze
aangiften waarvan hij wist dat ze een
verdraaiing van de werkelijkheid inhielden en dus vals waren >>;
terwijl het bestreden arrest zodoende
eiser veroordeelt als zedelijke dader door
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individuele uitlokking van ten laste ge~
legde misdrijven van valsheid in ge~
schriften, meer bepaald uit hoofde van
artikel 66, lid 4, van het Strafwetboek,
om door giften, beloften, bedreigingen,
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad rechtstreeks te hebben uitgelokt;
onder misdadige kuiperijen en arglistigheden inderdaad moet worden verstaan,
vormen van bedrog, list of verdraaiing
van de waarheid, waardoor de werkelijkheid zo wordt voorgesteld dat de materiliHe dader tot het plegen van een misdrijf wordt verleid; eiser volgens de
tenlastelegging A werd vervolgd voor
hetzij door de misdaad of het wanbedrijf
te hebben uitgevoerd of aan de uitvoe~
ring rechtstreeks te hebben meegewerkt,
hetzij door enige daad tot de uitvoering
zodanige hulp te hebben verleend dat de
misdaad of het wanbedrijf zonder hun
bijstand niet had kunnen worden ge~
pleegd, d.i. als dader in de zin van arti~
kel 66, lid 2 en 3, van het Strafwetboek;
een wijziging van de tenlastelegging in
de zin van een zedelijk daderschap dat
in de plaats treedt van een rechtstreekse
medewerking aan de uitvoering of een
noodzakelijke medehulp vereist dat de
beklaagde van deze wijziging wordt ver~
wittigd, zodat hij zijn verdediging hier~
over kan voeren; uit het bestreden arrest
noch uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser van
deze wijziging van de tenlastelegging
werd verwittigd; uit de conclusies van eiser niet blijkt dat een verdediging werd
gevoerd in het bijzonder gericht op de
specifieke vereisten die gelden voor de
toepassing van artikel 66, lid 4, van het
Strafwetboek betreffende de aanzetting
of uitlokking tot het plegen van een misdrijf, zodat het bestreden arrest, door eiser te veroordelen als zedelijke dader
van de ten laste gelegde misdrijven van
valsheid in geschriften, zonder hem voorafgaandelijk te verwittigen van deze wijziging van de tenlastelegging, schending
inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel
houdend het recht van verdediging :

hebben « doen plegen >> door personen die « handelden in opdracht en
volledig te goeder trouw ));
Overwegende dat degene die een
derde als ]outer instrument gebruikt
om een misdrijf te doen plegen, zelf
de uitvoerder is van dat misdrijf in
de zin van artikel 66, tweede lid,
van het Strafwetboek, en niet de
morele dader ervan door aanzetting,
in de zin van artikel 66, vierde lid,
van het Strafwetboek;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen eiser schuldig verklaren en
hem veroordelen voor de feiten, zoals ze werden omschreven in de beschikking van verwijzing - dit is
als uitvoerder van de bedoelde valsheden in geschrifte in de zin van artikel 66, tweede lid, van het Strafwetboek - en niet als « zedelijke
dader door individuele uitlokking »
in de zin van artikel 66, vierde lid,
van het Strafwetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat eiser, wat de teJastlegging A-VIII, betreft, was vervolgd en werd veroordeeld om de
daarin omschreven valsheid in geschrifte te hebben uitgevoerd; dat
hij, wat de telastlegging A.V, A.VI
en A.VII betreft, was vervolgd en
werd veroordeeld om de daarin omschreven valsheden in geschrifte te
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 maart 1993 - ze kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
De Gryse.
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Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan belang,
is het middel ten betoge dat het hager
beroep van het openbaar ministerie
laattijdig betekend en daarom niet ontvankelijk zou zijn, wanneer de appelrechters door hun uitspraak de toestand van de veroordeelde niet verzwaren.
(LOOTS)
ARREST

(A.R. nr. 6103)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 oktober 1991 op
verzet in hager beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Turnhout;

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 het eerste middel:

Overwegende dat de correctionele
rechtbank het hoger beroep van eiser, beklaagde, ontvankelijk verklaart en de straffen uitgesproken
bij het beroepen vonnis bevestigt;
Dat, nu de rechters door hun uitspraak de toestand van eiser niet
verzwaren, de aanvoering volgens
dewelke het hoger beroep van het
openbaar ministerie laattijdig zou
zijn betekend en daarom niet ontvankelijk zou zijn voor eiser geen
belang vertoont;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jar~
din, advocaat~generaal - Advocaat: mr.
G. Fisette, Hasselt.
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HOGER BEROEP

9

maart
-

1993

STRAFZAKEN

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP REST OP VERZET - EENPARIGHEID.

-

AR-

Wanneer de appelrechters het verzet van
de beklaagde tegen een verstekarrest,
waarbij de door de eerste rechter uitgesproken straf wordt verzwaard, ontvankelijk verklaren en de tegen de be~
klaagde uitgesproken straf handhaven,
moet die beslissing met eenparige
stemmen worden genomen (1).
(PEETERS T. O.V.A.M.)
ARREST

(A.R. nr. 6135)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1991 op
verzet door het Hof van Beroep te
Gent gewezen; Gelet op eisers memorie waarvan een door de griffier
van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en daarvan dee! uitmaakt;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel:

Overwegende dat, op het hoger
beroep van het openbaar ministerie,
het hof van beroep, bij arrest van 18
maart 1991, bij verstek gewezen,
met eenparige stemmen van zijn leden de straf die tegen eiser was uitgesproken door de correctionele
rechtbank verzwaart;
Overwegende dat het bestreden
arrest, na eisers verzet ontvankelijk
te hebben verklaard, uitspraak
doende bij nieuwe beschikking dit
verzet ongegrond verklaart en de bij
verstek uitgesproken straf handhaaft;
(1) Cass., 7 feb. 1990, A.R. nr. 8044 (A.C.,
1989-90, nr. 352).
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Overwegende dat het rechtscollege in hager beroep, dat - na ontvankelijk te hebben verklaard het
verzet van de beklaagde tegen een
vonnis of een arrest bij verstek
waarbij de door de eerste rechter
uitgesproken straf wordt verzwaard
- uitspraak doet over de waarde
van het verzet, de tegen de beklaagde uitgesproken straf niet mag
handhaven tenzij die beslissing genomen wordt met eenparige stemmen van de !eden van dit rechtscollege en de eenparigheid wordt vastgesteld door het vonnis of het arrest
op verzet; dat zulks is vereist zelfs
indien het vonnis of het arrest bij
verstek die eenparigheid had vastgesteld;
Overwegende dat het bestreden
arrest dat, na eisers verzet tegen
het verstekarrest ontvankelijk te
hebben verklaard, bij nieuwe beschikking de straf bepaald bij het
verstekarrest handhaaft,
zonder
evenwel vast te stellen dat de nieuwe beslissing met eenparige stemmen van de leden van het hof van
beroep is genomen, artikel 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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1° AFSTAND

(RECHTSPLEGING)

AFSTAND VAN RECHTSVORDERING WAARDE - BERUSTING.

2° AFSTAND

VOOR-

(RECHTSPLEGING)

AFSTAND VAN GEDING BERUSTING.

VOORWAARDE -

3° BERUSTING -

DRAAGWIJDTE AFSTAND VAN GEDING OF VAN RECHTSVORDERING.

to, 2° en 3° De burgerlijke partij tegen
wie hager beroep is gericht en die voor
de a.ppelrechters verkla.art zich naar
de wijsheid van het hof van beroep te
gedragen, doet da.ardoor niet met zekerheid blijken afstand te willen doen
van het geding of van haar rechtsvordering (1).

(HET VLAAMSE GEWEST T. HEYNEN)
ARREST

(A.R. nr. 6201)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het verzoekschrift van eiser waarvan een door de griffier van
het Hof voor eensluidend verklaarde
kopie aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;

Om die redenen, vernietigt het be~
Over het middel:
streden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
Overwegende dat het arrest, na te
op de kant van het vernietigde ar- · hebben geconstateerd dat « op burrest; laat de kosten ten taste van de
gerlijk gebied, (eiser) als dusdanig
Staat; verwijst de zaak naar het Hof ·geen vordering instelt maar " zich
van Beroep te Antwerpen.
gedraagt naar de wijsheid van het
hof" », het beroepen vonnis op civielrechtelijk gebied hervormt en
9 maart 1992 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
(1) Cass., 7 \'an, 1983, A.R. nr. 3579 (A.C.,
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advo- 1982-83,
nr. 265 ; zie Cass., 19 sept. 1978 (A.C.,

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

caat: mr. P. D'Hooghe, Brugge.

1978-79, 60); A.

FE'ITWEis,

Manuel, nr. 697 e.v.
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vaststelt dat " (eiser) geen eis meer
stelt »;
Dat de appelrechters aldus te kennen geven dat zij oordelen dat eiser
afstand heeft gedaan van de civielrechtelijke vordering die hij tegen
verweerder had ingesteld;
Overwegende dat de burgerlijke
partij tegen wie het hager beroep is
gericht en die verklaart voor het hof
van beroep zich naar de wijsheid
van het hof te gedragen daardoor
niet met zekerheid doet blijken afstand te willen doen van het geding
of van haar rechtsvordering;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Nr. 137

2° VERJARING

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERMIJNEN - OPSCHORTING
VAN DE VEROORDELING - VERJARING EINDE.

ao

VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - PROBATIEOPSCHORTING NIET-NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VORDERING TOT HERROEPING - VERJARING
- STUITING - SCHORSING.

4° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFSTUITING PROBATIEOPVORDERING SCHORTING- NIET-NALEVING VAN DE VOORWAARDEN - VORDERING TOT HERROEPING
- TERMIJN - STUITING.

5° VERJARING -

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerder; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.
Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
C. Decordier, Gent.
9 maart 1993 -

2e kamer -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHORSING - PROBATIEOPSCHORTING- NIET-NALEVING VAN DE VOORWAARDEN - VORDERING TOT HERROEPING
- TERMIJN - SCHORSING.

1o en 2° De verjaring van de vordering

die voortvloeit uit een misdrijf waarvoor opschorting van de uitspraak is
verleend, loopt niet meer vanaf de dag
waarop de beslissing die de opschorting gelast in kracht van gewijsde is
gegaan. (Art. 18, § 1, eerste lid, Probatiewet.)
3°, 4° en 5° De verjaringstermijn van de

vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens niet-naleving
van de opgelegde voorwaarden en tot
uitspraak van de veroordeling wegens
de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de probatieopschorting kan
worden gestuit en geschorst (1). (Art.
13, § 6, tweede lid, Probatiewet.)
{VERBEKE)
ARREST

(A.R. nr. 6222)
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1o VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING PROBATIEOPSCHORTING STRAFVORDERING -

VERJARING -

EINDE.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1991 op
verzet door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen; Gelet op eisers verzoekschrift waarvan een
(1) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 674) met

noot get. A.T.
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door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan
dit arrest is gehecht en daarvan
dee! uitmaakt;

Over de grieven in zoverre ze gericht zijn tegen het arrest van 29 november 1991 :

Wat de eerste grief betreft :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 18, § 1, eerste lid, van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de
probatie, de verjaring van de
publieke vordering die voortvloeit uit
een misdrijf waarvoor de opschorting
van de uitspraak is verleend, niet
meer loopt vanaf de dag waarop de
beslissing die de opschorting gelast
in kracht van gewijsde is gegaan.

Overwegende dat bij arrest van
het Hof van Beroep te Antwerpen
van 20 mei 1988 ten aanzien van eiser probatie-opschorting voor een
termijn van drie jaar werd verleend
ter zake van bedreigingen onder een
bevel of een voorwaarde met een
aanslag op personen of eigendommen waarop een criminele straf is
gesteld, feiten gepleegd te Antwerpen op 24 augustus 1986;
Overwegende dat dit arrest in
kracht van gewijsde is gegaan op 20
december 1988, datum waarop de
voorziening in cassatie tegen dat arrest door het Hof werd verworpen;
Overwegende dat derhalve vanaf
die datum de verjaring van de strafvordering die uit voormeld misdrijf
voortspruit niet meer liep en dat die
strafvordering evenmin is teniet gegaan, vermits tijdens de proeftermijn de probatie-opschorting werd
herroepen;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
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Wat de tweede en de derde grief
betreft:
Overwegende dat, nliar luid van
artikel 13, § 6, tweede lid, van de
wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie, de vordering tot herroeping van
de probatie-opschorting en tot uitspraak van de veroordeling voor de
feiten die aanleiding hebben gegeven tot de opschorting, wegens nietnaleving van de opgelegde voorwaarden, verjaart een vol jaar na de
dag waarop zij bij het bevoegde gerecht is aangebracht;

Overwegende dat die verjaringstermijn kan gestuit en geschorst
worden;
Overwegende dat te dezen, zoals
het bestreden arrest constateert, de
verj aring van de vordering tot herroeping en tot uitspraak van de veroordeling, enerzijds, regelmatig gestuit werd door het vonnis van de
correctionele rechtbank van 10 september 1990 waarbij de verwijzing
van de zaak naar een kamer met
drie rechters werd gelast, anderzijds, geschorst was tijdens de buitengewone termijn van verzet tegen
het verstekarrest van 27 juni 1991
welke een aanvang nam op 19 juli
1991 en liep tot en met 11 oktober
1991, datum waarop eiser verzet
deed;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal.
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Nr. 138

Nr. 138
(LAGO)

2e KAMER -

ARREST ( vertaling)

10 maart 1993

(A.R. nr. 34)

1° REDENEN VAN DE VONN!SSEN EN
ARRESTEN

GEEN

CONCLDSIE

STRAFZAKEN - VEROORDELING VERMELDINGEN.

VEREISTE

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1992 door het
Hof van Beroep gewezen;

2° VALSHE!D

EN
GEBRUIK
VAN VALSE STUKKEN - BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN STANDDELEN,

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

BE-

AL-

LERLEI- VALSHEID EN GEERUIK VAN VALSE
BESTUKKEN - ARTI'. 339 EN 340 W.I.B.
STANDDELEN.

1o Om naar recht met redenen te zijn
omkleed, moet de op de strafvordering
gewezen veroordelende beslissing op~
gave doen van de wetsbepalingen .
waarbij een straf wordt bepaald alsook

Wat het eerste onderdeel van het
tweede middel betreft :
Overwegende dat in strafzaken de
veroordelende beslissingen, om naar
recht met redenen te zijn omkleed,
niet alleen opgave moeten doen van
de wetsbepalingen waarbij een straf
worden bepaald, doch ook van de
bepalingen waarbij de bestanddelen
van het aan de beklaagde ten laste
gelegde misdrijf worden vastgesteld;

van valse stukken inzake inkomstenbelastingen is a.m. de vermelding vereist van de overtreding van het W.LB.
of van de uitvoeringsbesluiten daarvan
die de beklaagde bedrieglijk of met opzet zou hebben willen overtreden (2).
(Artt. 339 en 340 W.l.B.)

Overwegende dat noch het arrest
noch het vonnis waarnaar het verwijst melding maken van enige bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de uitvoeringsbesluiten daarvan die eiser
met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden zou hebben
overtreden of zou hebben willen
overtreden door valsheid in geschriften te plegen of gebruik te maken
van een dergelijk vals stuk;

(1) Cass., 26 jan. 1988, A.R. nr. 781 (A.C.,
1987-88, nr. 319); 3 dec. 1991, A.R. nr. 5227
(ibid., 1991-92, nr. 179).

1965). Zij bevat ook nieuwe bepalingen die
strafrechtelijke sancties invoeren, meer bepaald de nieuwe artt. 339 en 340 W.I.B.

(2) De berstelwet van 10 feb. 1981 betreffende de strafrecbtelijke beteugeling van de belastingontduiking heeft de artt. 339 tot 349
W.I.B. vervangen door er belangrijke wijzigingen in aan te brengen met het oog op de harmonisering en een strengere beteugeling van
de belastingontduiking.

Art. 339 stelt correctionele straffen op aile
overtredingen van de bepalingen van het
W.I.B. of van de uitvoeringsbesluiten ervan die
zijn gepleegd met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden.

van de wetsbepalingen waarbij de bestanddelen van het misdrijf worden
vastgesteld (1).
2° en 3° Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik

Die wet beboudt de administratieve sancties
die krachtens art. 335 W.I.B. van toepassing
zijn op aile overtredingen van de bepalingen
van het wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan (De voornaamste overtredingen die in die
wetsbepaling zijn vermeld worden opgesomd
in de Commentaar van de administratie (art.
335/4) alsook in de artt. 238bis tot 238quinquies van bet uitvoeringsbesluit van 4 maart

Terwijl de vroegere artt. 339 en 341 de bepalingen van bet wetboek opsomden of preciseerden waarvan de scbending een strafrechtelijk gesanctioneerd misdrijf opleverde, straft
het nieuwe art. 339 elke ovel'tredingvan de bepalingen van bet wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, Het verruimt
ook het zedelijk bestanddeel van het misdrijf
door bet op de ruimst mogelijke wijze uit te

{Zie vervolg noot op volgende biz.)

Nr. 139
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Dat bet onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van bet
eerste middel en van bet tweede onderdeel van bet tweede middel, die
niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt bet bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van bet vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwij st de zaak naar bet Hof van
Beroep te Bergen.

luidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat~generaal - Advocaat: mr. J. Kirkpatrick.

Nr. 139

ze KAMER RECHTERLIJKE

10 maart 1993 - ze kamer -

Voorzit-

Verslaggever: de h. Ghislain -

Gelijk-

ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -

(Vervolg noot van vorige blz.)
breiden tot gelijk welk misdadig opzet van de
overtreder, waardoor bet niet enkel betrekking
heeft op bet opzet om de belasting te ontduiken of een derde daaraan te doen ontsnappen.
In de memorie van toelichting bij de wet
van 10 feb. 1981 staat daaromtrent: « het "be~
drieglijk opzet" wordt door de rechtsleer en
door de recbtspraak gedefinieerd als zijnde
bet inzicht om, met bebulp van bedrieglijke
handelingen, aan zicbzelf of aan anderen een
onrecbtmatig voordeel te verscbaffen. Door
" oogmerk om te scbaden " wordt verstaan bet
inzicbt de recbtmatige belangen of de rechten
van andere private of publieke personen te
krenken )), (Ontwerp van berstelwet betreffende de strafrecbtelijke beteugeling van de belastingontduiking, Memorie van toelichting,
Verslag namens de Commissie van Financien,
Parl. St., Senaat, g.z. 1980-1961, nr. 566/1, blz. 3
en 566/2, biz. 10 en 11 en bijlage I).
Om naar recht met redenen te zijn omkleed,
moet de op grand van art. 339 uitgesproken
veroordeling dus niet alleen melding maken
van art. 339, maar ook van de overtreden bepaling van bet wetboek of van bet ter uitvoering
ervan genomen besluit. Laatstgenoemde bepaling vermeldt immers het materieel bestanddeel van bet aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf.
De overtredingen die kunnen worden strafbaar gesteld op grand van art. 339 van bet wethoek zijn die welke hierboven in verband met
art. 335 werden aangegeven,
Art. 340, eerste lid, straft de valsheid en bet
gebruik van valse stukken in belastingzaken.
(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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ORGANISATIE

STRAFZAKEN - BUITENGEWONE Zl'ITING GEEN WERKDAG - VOORZI'ITER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEVOEGDHEDEN - GRENZEN.

{Vervolg noot van vorige kolom.)
Terwijl bet vroegere art. 342 zonder onderscbeid alle valsheden strafte die gepleegd waren met bet oogmerk om de belasting te ontduiken of een derde daaraan te doen ontsnappen, preciseert het nieuwe art. 340 waarin bet
vereiste bedrieglijk opzet moet bestaan. Vereist is dat de valsheid is gepleegd « met bet
oogmerk om een van de in art. 339 bedoelde
misdrijven te plegen ))' met bet bijzonder opzet dat voor de bestraffing van die misdrijven
vereist is.
Om van valsbeid te kunnen spreken is bet
niet meer voldoende te vermelden dat ze is gepleegd met bet oogmerk om de belasting te
ontduiken, bijvoorbeeld door inkomsten te verbergen of niet aan te geven. De nieuwe wet
eist dat bet misdrijf met het oog waarop bet
·valse stuk is opgemaakt wordt gepreciseerd.
Het betreft bier dus een complexe strafbaarstelling waarvan de bestanddelen worden opgesomd in afzonderlijke, docb onderling samenbangende bepalingen, namelijk de artt.
339 en 340 W.I.B., alsook de bepaling of de bepalingen van dat wetboek of uitvoeringsbesluit
die de beklaagde bedrieglijk beeft overtreden
of heeft willen overtreden.
In twee vroegere, niet gepubliceerde arres·
ten (A.R. nr. 5971 van 17 juni 1987 en A.R. nr.
6799 van 22 feb, 1989) beeft het Hof dezelfde
eisen als bet geannoteerde arrest geformuleerd voor de motivering in rechte van de ver·
oordeling wegens valsheid en ge bruik van valse stukken, die inzake belasting over de
toegevoegde waarde wordt uitgesproken op
grond van de artt. 73 en 73bis van bet B.T.W.Wetboek, welke bepalingen overeenkomen met
de artt. 339 en 340 W.I.B.
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Wanneer de behoeften van de dienst het
rechtvaardigen, kan de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg een
buitengewone zitting vaststellen op
een dag die geen werkdag is. (Artt. 88
en 89 Ger.W.)
(PAGANO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0342. F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over beide middelen samen :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt: 1) dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi over de handhaving
van eisers hechtenis uitspraak heeft
gedaan op 13 februari 1993, dit is
binnen de bij artikel 21 van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bepaalde termijn,
nu de voorgaande beschikking dagtekent van 13 januari 1993; 2) dat de
buitengewone zitting van 13 februari
1993 werd gehouden op grand van
een beschikking van de voorzitter
van de rechtbank waarin verwezen
werd naar « de behoeften van een
goede rechtsbedeling », welke beschikking is gewezen krachtens het
koninklijk besluit van 17 april 1986
tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, overeenkomstig artikel 88, § 1, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de verdachte niet aangeeft (... ) waarom zijn recht van verdediging is geschonden door het
enkele feit dat hij voor het bevoegde
gerecht is verschenen (... ) op de buitengewone zitting van zaterdag 13
februari 1993 » en dat « bij de ver-

Nr. 140

schijning van de verdachte en diens
raadsman de bij de wet van 20 juli
1990 bepaalde procedurevormen,
waarborgen en termijnen strikt werden nageleefd »;
Overwegende dat de appelrechters, door op de conclusie van eiser
te antwoorden dat « de beschikking
van de voorzitter (... ) door geen enkele onwettigheid is aangetast » en
dat << geen enkele wetsbepaling de
voorzitter van het rechtscollege verbiedt om wegens de behoeften van
de dienst een buitengewone zitting
te houden op een dag die geen
werkdag is >>, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet -

Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaat: mr. V. Dessalles, Charleroi.

Nr. 140
2e KAMER - 10 maart 1993

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWE'ITIGDE VERDENKING - HOF VAN ASSISEN -

ON'ITREKKING -

JURY -

ONAFHANKELIJKHEID
HEID.

-

SERENITEIT

ONPARTIJDIG-
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Het op gewettigde verdenking gegronde
verzoek tot verwijzing van de zaak
naar een ander hof van assisen wordt
door het Hof afgewezen, wanneer uit
de door de eisers uiteengezette omstandigheden niet valt a.f te Jeiden dat
de jury, zoals zij is samengesteld, niet
in staat is op de nodige serene, onafhankelijke en onpartijdige wijze uit-

spraak te doen of dat zij bij de verzoekers of bij de openbare opinie gewettigde twijfel kan doen ontstaan aan
haar geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen (1); dat is het geval,
wanneer een van de gezworenen, naar
aanleiding van doodsbedreigingen en
intimidatiepogingen tegen sommigen
onder hen, verklaard heeft dat « de leden van de jury na overleg tot de bevinding waren gekomen dat ze niet
meer in staat waren hun ambt in valle
sereniteit te vervullen » en wanneer de
juryleden, na door de voorzitter van
het hoi van assisen aan hun plichten
te zijn herinnerd en na, ieder afzonderlijk, door hen te zijn aangezocht
om zich te bezinnen over hun geschiktheid om de afgelegde eed na te leven,
zich geschikt hebben verklaard om op
de gezegde wijze te handelen.
(EL BOUSTATI, EL BOUCHEHATI, AY)
ARREST ( vertah'ng)

(A.R. nr. P.93.0380.F)

HET HOF; - Gelet op het op
9 maart 1993 ter griffie van het Hof
ingekomen « verzoekschrift tot anttrekking van de zaak op grand van
gewettigde verdenking » waarin de
verzoekers het Hof vragen << te bevelen dat zij, na onttrekking van de
zaak aan het Hof van Assisen van
Brabant, zouden worden verwezen
naar een ander hof van assisen om
aldaar terecht te staan wegens het
feit waarvan zij blijkens het door de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel
gewezen arrest van 3 december 1992
worden beschuldigd ));

---------------1
(1) Zie Cass., 8 maart 1989, A.R. nr. 7370
(A.C., 1988-89, nr, 383).
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Overwegende dat de verzoekers
uit het feit dat het derde jurylid
naar aanleiding van doodsbedreigingen en intimidatiepogingen tegen
sommige
gezworenen
verklaard
heeft dat " de !eden van de jury na
overleg tot de bevinding waren gekomen dat zij niet meer in staat waren hun ambt in valle sereniteit te
vervullen l>, afleiden dat de thans samengestelde jury niet in staat is om
uitspraak te doen, zonder zowel bij
hen als bij de openbare opinie gewettigde twijfel te doen ontstaan
aan haar geschiktheid om op een
onafhankelijke en onpartijdige wijze
uitspraak te doen;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
voorzitter van het hof van assisen,
na die verklaring van het derde jurylid, de jury herinnerd heeft aan
haar plichten en de gezworenen ieder afzonderlijk aangezocht heeft
om zich te bezinnen over hun geschiktheid om de afgelegde eed na
te leven dat hij enkel zou beslissen
op grand van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging alsook naar zijn geweten en innige overtuiging, zonder rekening te
houden met de bedreigingen of druk
waarvan sommigen onder hen het
slachtoffer zouden geweest zijn; dat
de gezworenen zich geschikt hebben
verklaard om op de gezegde wijze te
handelen;
Overwegende dat de gezworenen,
door zich aldus geschikt te verklaren om de bij artikel 312 van het
Wetboek van Strafvordering voorgeschreven eed na te leven, hebben
bevestigd dat de bedreigingen en intimidaties waarvan zij het slachtoffer waren, niet van dien aard waren
dat zij zich niet zouden kunnen houden aan hun belofte om « geen afbreuk te doen aan de belangen van
de beschuldigden of aan de belangen van de maatschappij, die hen
beschuldigt ( ... ), en om geen gehoor
te geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid »;
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Overwegende dat derhalve uit de
in het verzoekschrift uiteengezette
omstandigheden niet kan worden afgelegd dat de jury, zoals zij is samengesteld, niet in staat is op de
nodige serene, onafhankelijke en
onpartijdige wijze uitspraak te doen
of dat zij bij de verzoekers of bij de
openbare opinie gewettigde twijfel
kan doen ontstaan aan haar geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen;
Dat het verzoek derhalve ongegrond is;

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 maart 1993 -

Voorzit-

2e kamer -

ter: de h. Stranard, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Ghislain - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

Nr. 141

1o en 2° Art. 4, § 1, eerste lid (nieuw), wet

van 4 nov. 1969 tot beperking van de
pachtprijzen volgens hetwelk « voor de
pachtovereenkomsten, opgesteld bij
authentieke akte, die voorzien in een
eerste gebruiksperiode van achttien
jaar, mag de pachtprijs vastgesteld
overeenkomstig art. 2, worden verhoogd met 36 pet. », maakt geen onderscheid tussen de pachtovereenkomsten
naargelang de pachtprijs al dan niet
reeds met een tiende was verhoogd,· de
bij het vroegere art. 4 toegestane verhoging met een tiende, wanneer daarin is voorzien, blijft verworven, onverminderd de nieuwe verhogingen, die
van toepassing zijn op aile pachten
zonder onderscheid. (Art. III, art. 4 wet
van 4 nov. 1969; artt. 39 en 44, 3° wet
van 7 nov. 1988.)

(SIMON, DE SART T. DEMORIAME E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9463)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 september 1991 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi;
Nr. 141
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11 maart 1993

1° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHT-

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - PACHTPRIJZEN - BEPERKING - PACHTOVEREENKOMST - AUTHENTIEKE AKTE - GEBRUIK EERSTE GEBRUIKSPERIODE ACHTI'IEN
JAAR - VERHOGING VAN DE PACHT - PRIJS
- 10 PCT. - 36 PCT. - WERKING IN DE TIJD.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT PACHTPRIJZEN - BEPERKING - PACHTOVEREENKOMST - AUTHENTIEKE AKTE - GEBRUIK EERSTE GEBRUIKSPERIODE
ACHTIIEN JAAR VERHOGING VAN DE
PACHTPRIJS - 10 PCT. - 36 PCT.

Over het middel: schending van de artikelen 44, inzonderheid 1° en 3°, van de
wet van 7 november 1988 tot wijziging
van de wetgeving betreffende de pacht
en de beperking van de pachtprijzen, 4
van de wet tot beperking van de pachtprijzen, opgenomen in artikel III van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van huurders van landeigendommen, en van bovengenoemd artikel
4, inzonderheid § 1, van de wet tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij
artikel 39 van de bovengenoemde wet
van 7 november 1988 en, voor zoveel nodig, schending van artikel 39 van de wet
Van 7 november 1988,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het vonnis « a quo », beslist dat de eisers aan de verweersters
« vanaf het pachtjaar 1988-1989 inbegrepen tot het einde van de eerste gebruiksperiode van achttien jaar), de wettelijke
pachtprijs verschuldigd zijn verhoogd

Nr. 141
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met 36 pet. waarna de pachtprijs zal worden verlaagd tot de wettelijke pachtprijs
verhoogd met 10 pet., en derhalve de ei~
sers veroordeeld tot betaling van de op
die grondslag geraamde vervallen- pachtprijzen, op grand dat uit het onderling
verband tussen het eerste lid en 3° van
artikel 44 van -de wet- van 7 november
1988 blijkt dat artikel 4, § 1, van de wet
tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij. de wet van 7 november 1988 (artikel 39), onmiddellijk van toepassing is
op de lopende pachtovereenkomsten, onder het enige voorbehoud dat de ver-

pachter die onder de vroegere wet aan-

spraak kon maken op de in het vroegere
artikel 4 bepaalde verhoging met 10 pet.

dat voordeel mocht behouden· na het verstrijken van de eerste periode van
tien jaar,

acht~

te"rw:ijl-de in de wet van 7 november
1988 vervatte regels weliswaar in beginsel « van toepassing zijn op alle ·pachten
die bij haar inwerkingtreding lopen of
verlengd zijn », (artikel 44 van de wet
van 7 november 1988), die regel evenwel
hy.iten toepassing wordt· gelaten als het
gaat om een pachtprijsverhoging over~
eenkomstig artikel 4 van de wet tot beperking van de pachtprijzen (artikel 44,
3°, van de wet van 7 november 1988); uit
artikel 44, 3°, van de wet van 7 november
1988 immers volgt dat de vroegere tekst
van artikel 4 van de wet tot beperking
van de pachtprijzen enkel van toepas~
sing blijft op de pachtovereenkomsten,
die, zeals te dezen, hadden voorzien in
de verhoging die dat artikel toestond; het
bestreden vonnis bijgevolg, door het
voordeel van de verhoging, bedoeld in ar~
tikel 4, § 1, van de wet tot beperking van
de pachtprijzen, gewijzigd bij a·rtikel 39
van de wet van 7 november 1988, te voegen bij het voordeel van de verhoging
met 10- pet. waarvan sprake was in het
vroegere artikel 4, artikel 44, inzonderheid 3°, van de y.ret van 7 november 1988,
en, derhalve, zowel het vroegere als het
huidige arti~el ·4, van de wet tot beperking van de pachtprijzen schendt, door
te weigeren het vroegere artikel in zijn
geheel toe te passen (schending van artikel 4 van de wet tot beperking van de
pachtprijzen, ingevoegd bij artikel III
van de wet van 4 november 1969) en
door het huiq.ig artikel onmiddellijk toe
te paSs,en op een pachtovereenkomst
_waarop hEit niet onmiddellijk van toepas~
sing was (schen~ling van artikel 4 van de
wet tot beperking van de pachtprijzen,
ingevoegd bij-' artikel III van de wet van
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4 november 1969 en gewijzigd bij artikel
39 van de wet van 7 november 1988) :

Overwegende dat artikel 44 van
de wet van 7 november 1988 bepaalt
dat « de in deze wet vervatte regels
van toepassing zijn op alle pachten
die bij hun inwerkingtreding !open
of verlengd zijn onder voorbehoud
van betgeen volgt (... ) 3'. voor de lopende pachtovereenkomsten die in
een pachtprijsverhoging voorzien
overeenkomstig het vroegere artikel
4 van de wet tot beperking van de
pachtprijzen, zoals gewijzigd bij ar·
tikel III van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwet·
geving en van de wetgeving betref·
fende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen, blijft deze prijsverho·
ging verworven »;
Dat luidens het vroegere artikel 4,
voor zover de pachtovereenkomst,
opgesteld bij authentieke akten en
gesloten na de inwerkingtreding van
de wet van 4 november 1969 voorziet in een eerste gebruiksperiode
van ten minste achttien jaar, de
pachtprijs, vastgesteld overeenkom·
stig de artikelen 2 en 3 mag ver·
hoogd worden met een tiende;
Dat het nieuwe artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet tot beperking van
de pachtprijzen, vervangen door ar~
tikel 39 van de wet van 7 november
1988 bepaalt: " Voor pachtovereen·
komsten, opgesteld bij authentieke
akte, die voorzien in een eerste ge~
bruiksperiode van achttien jaar,
mag de pachtprijs vastgesteld over·
eenkomstig artikel 2, verhoogd war·
den met 36 pet. ... »;
Dat die bepaling geen onderscheid
maakt tussen de pachten, naarge~
lang de pachtprijs a! dan niet reeds
met een tiende was verhoogd; dat
luidens artikel 44 van de wet van 7
november 1988 de in deze wet ver·
vatte regels van toepassing zijn op
alle pachten die lopen verlengd zijn,
onder het in 3° van genoemd artikel
gemaakte voorbehoud dat de verho·
ging met 10 pet. verworven blijft
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voor de lopende pachtovereenkom~
sten die daarin hadden voorzien;
Dat bijgevolg de verhoging met
een tiende, wanneer daarin is voorzien, verworven blijft, onverminderd
de nieuwe verhogingen, die van toepassing zijn op alle pachtovereenkomsten zonder onderscheid;
Dat derhalve de reehtbank van
eerste aanleg wettig beslist dat de
verweersters recht hadden op een
verhoging met 36 pet. van de wettelijke paehtprijs tot het einde van de
eerste gebruiksperiode en dat zij
daarna reeht hadden op de wettelijke paehtprijs verhoogd met 10
pet.;
Dat het middel faalt naar reeht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
11 maart 1993
1e kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en De Bruyn.
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RECHTER - XIELW GEDir\G - BURGERLIJK
GERECHT - l\iiECWE \'ORDERING (::>JEEN) WETTIGHEID.
2°

NIEUWE VORDERING -

BEGRIP.

3° VERJARING -

STRAFZAKE:-J - STRAFVORDERIXG - BCRGERLLJKE RECHTSVORDERIXG \'OOR DE STRAFRECHTER - RECHTSTREEKSE DAGVAA.RDIXG - STRAFGERECHT
RECHTERLIJKE BESLTSSI~G EINDBESLISSIXG - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGl:'\G ZQ:;o.;DER VERWIJZING - ONTIREKKING
VAX DE ZAAK AAX DE STRAFRECHTER XIEL"\1! GEDlXG - B"CRGERLlJK GERECHT VORDERIXG I:'< RECiiTE - :'<IEL'WE VORDERIXG (:;o.;EEX).

4° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VERJARIXG - Bl:RGERL!.JKE
RECIITS\'ORDERIXG VOOR DE STRAFRECHTER - RECI-ITSTREEKSE DAGVAARDI:--JG STRAFGERECHT - RECHTERLIJKE BESLISSIXG - EIXDBESLISSING - CASSATIEBEROEP
VER:\IETIGIXG ZOXOER VERWJJZING OXTTREKKIXG VAN DE ZAAK AAN DE STRAFRECHTER - 1\"IEL'W GEDI::>JG - BCRGERLIJK
GERECHT - VORDERI:'-JG IN RECHTE - !\'lEUWE VORDERl::>JG (~EEN).

1° De door een misdrijf benadeelde par~
tij kan, naar keuze, de rechtsvordering
tot herstel van haar schade vervolgen
hetzij voor het burgerlijk gerecht, hetzij tegelijkertijd met de strafvordering
voor het strafgerecht; wanneer ze de
zaak bij een rechtstreekse dagvaarding voor het strafgerecht aanhangig
heeft gemaakt en de zaak aan dit gerecht is onttrokken bij een arrest van
het Hoi van Cassa tie, waarbij de eindbeslissing van voormeld gerecht zonder verwijzing wordt vernietigd, kan
de benadeelde haar burgerlijke rechtsvordering voor het burgerlijk gerecht
vervolgen, door in het exploot tot inleiding van het burgerlijk geding een
vordering in te stellen die virtueel is
begrepen in de oorspronkelijke vordering ingesteld bij de rechtstreekse dagvaarding (1) (2). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)

1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - UITOEFEKING - i\HSDRI.JF - BE~1ADEELDE PARTIJ - VORDERING IN RECHTE
- BURGERLIJK GERECHT - STRAFGERECHT
- KECZE - STRAFGEDE\'G - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - RECHTERLIJKE BESLISSI:--JG - EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP
- VER:\IETIGI!\'G ZOI\DER VERWIJZING OI'\TTREKKIKG VAN DE ZAAK AAN DE STRAF-

(1) Zie Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 559).
(2) en (5) Om de draagwijdte van het geannoteerde arrest te begrijpen is het nuttig een
toelichting te geven op de omstandigheden, zoals deze o.a. blijken hetzij uit het bestred~n

(Zie vervolg noot op volgende blz.)
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2° Geen nieuwe vordering is de vorde~
ring die virtueel in de oorspronkeHjke
vordering is begrepen (3). (Art. 807

Ger.W.)
3° en 4° Niet nieuw en derhalve niet ver~
jaard is de burgerlijke rechtsvordering
die de door een misdrijf benadeelde
partij, na verloop van de verjaringsterM
mijn, voor het burgerlijk gerecht vervolgt, wanneer de vordering in het exploot tot inleiding van bet burgerlijk
geding virtueel begrepen was in de
oorspronkelijke vordering die door een
rechtstreekse dagvaarding voor het
strafgerecht was ingesteld voordat de

verjaring was verkregen (4) (5). (Artt.
3, 4, 26 en 27, eerste lid, V.T.Sv.)
(Vervolg noot van vorige biz.)
arrest, hetzij uit rechterlijke beslissirigen, gewezen in een vroegere strafrechtelijke procedure tussen dezelfde partijen, waarvan de eisers de tekst in hun cassatieverzoekschdft
hebben bijgevoegd.
Die omstandigheden kunnen worden samengevat als volgt :
Op 7 juni 1982 is de verweerster Pigeon bet
slachtoffer geweest van een vergissing bij de
anestbesie, die onopzettelijke slagen of verwondingen opleverde. Enige maanden later
heeft die partij de eisers rechtstreeks gedagvaard voor bet strafgerecht. Daarop heeft het
hof van beroep, correctionele kamer, drie arresten gewezen :
1. Het arrest van 18 maart 1985 doet uitspraak op de strafvordering, veroordeelt achteraf de eisers boofdelijk tot betaling aan bet
slacbtoffer, burgerlijke partij, van een provisionele uitkering en stelt een geneesheer-deskundige aan teneinde het slachtoffer te onderzoeken, en onder meer « te bepalen in
boeverre het slacbtoffer de hulp van een derde
nodig heeft en te zeggen in welke omstandigheden bet in zijn familiekring kan blijven
voortleven ».De zaak werd sine die uitgesteld.
2. Na indiening van bet deskundigenverslag
heeft bet bof van beroep, correctionele kamer,
een tweede arrest gewezen. In dit arrest van
10 maart 1988 wordt vastgesteld dat de vordering over de « latere kosten » voor de hulp van
een derde, niet door het slachtoffer, maar door
de echtgenoot is ingesteld. Het hof oordeelt
dat die schade eigen is aan bet slachtoffer en
« dat aileen bet slachtoffer herstel daarvan
kan vragen »;bet voegt eraan toe « dat de uitspraak over de vordering voor de toekomst
moet worden uitgesteld ».
3. Enkele weken later wordt dezelfde verdering bij conclusie ingesteld, ditmaal in naam
van bet slachtoffer zelf, en wordt de vordering
toegewezen door bet arrest van hetzelfde bof
van beroep, correctionele kamer, van 23 juni
1988.

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 9505·9506)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1991 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Zodoende is « de » eindbeslissing gewezen,
in de zin van art. 416 Sv., op grand waarvan
de eisers zich tegen de drie voormelde arresten in cassatie kunnen voorzien.
De eiser Ferrant had reeds cassatieberoep
ingesteld tegen bet eerste arrest van 18 maart
1985, maar had daarvan afstand gedaan i.v.m.
de burgerlijke belangen. Het Hof heeft die <'.fstand vastgesteld en bet cassatieberoep voor
het overige afgewezen, d,z.w. dat het het cassatieberoep heeft afgewezen, in zoverre het gericht was tegen de beslissing op de strafvordering (Cass., 20 nov, 1985, A.R. nr. 4337, A.C.,
1985-86, nr. 192).

Het cassatieberoep is niet herbaald. De eisers hebben zich enkel nog voorzien tegen de
arresten van 10 maart en van 23 juni 1988.
Op die voorzieningen heeft het Hof op 25 januari 1989 een arrest gewezen, Daarin wordt
het arrest van 10 maal't 1988 vernietigd « in zoverre bet beslist de uitspraak over de vordering tot vergoeding van de kosten voor de toekomst uit te stellen », wordt bet arrest van 23
juni 1988 vernietigd en zegt bet Hof dat er buiten « wat de kosten betreft » geen grand is tot
ve1wijzing (A.R. nr. 7009, A.C, 1988-89, nr.
308).

Na die vernietiging zonder verwijzing bevend het slacbtoffer zicb in dezelfde situatie
als die waarin bet zich zou bevonden hebben
in geval van afstand van het strafgeding. In
geval van afstand zou de zaak aan bet strafgerecht zijn onttrokken en had het slachtoffer
dan een vordering kunnen instelien tot vergoeding van de schade bij wege van een nieuw
geding voor de burgerlijke rechter.
Nu de situatie van het slachtoffer te vergelijken is met die welke ontstaat na afstand van
gtding, verkoos het dezelfde procedure te valgen. Bij dagvaarding van 4 april 1989 heeft het
een burgerlijk geding aangespannen.
Op het ogenblik hebben de eisers aangevoerd dat de op 4 april 1989 ingediende !'echts-

(Zie vervolg noot en no ten 3 en 4 op volgende
blz., en noot 5 op vorige blz.)
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Gelet op de verzoekschriften,
waarvan een eensluidend verklaard
afschrift aan dit arrest is gehecht :
Overwegende dat de onder de
nummers 9505 en 9506 op de algemene rol ingeschreven cassatieberoepen tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat ze moeten worden samengevoegd;
Over het middel tot staving van
elk cassatieberoep;
Overwegende dat de eisers aan
het arrest verwijten dat het heeft
beslist dat de op 4 april 1989 door
verweerster « ingestelde rechtsvordering >> over de verdere kosten niet
is verjaard;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
(Vervolg noot van vorige biz.)
vorde1·ing tot vergoeding van de schade ten gevolge van een op 7 juni 1982 gepleegd misdrijf,
was verjaard.
Het hof van beroep, burgerlijke kamer,
heeft de exceptie afgewezen.
Het geannoteerde arrest verwerpt bet cassatieberoep tegen die beslissing. Het steunt zijn
beslissing onder meer op het onderscheid tussen begrippen die nauw met elkaar verwant
zijn, maar waaromtrent vaak verwarring bestaat : rechtsvordering-geding-vordering,
Het hof oordeelt op grand van de processtukken dat bet slachtoffer op 4 april 1989
geen nieuwe burgerlijke rechtsvorden'ng had
uitgeoefend, maar wei dat bet een nieuw geding had ingeleid en in bet exploot tot inleiding van dat geding een vo1·dering had ingesteld die niet nieuw was, vermits zij virtueel
was begrepen in de oorspronkelijke vordering
die tijdig bij bet strafgerecht aanhangig was
gemaakt.
De zaak werd aan dit gerecht onttrokken bij
arrest van bet Hof van 25 januari 1989, waarin
bet definitief correctioneel arrest zonder verwijzing werd vernietigd, en aan bet strafgeding kwam dus een einde, zodat bet slacbtoffer naar recbt zijn 1·echtsvordel'ing kon vervolgen, door zijn vordering in te stellen bij
exploot tot inleiding van een burgerlijk geding. Het bestreden arrest, dat door de burgerlijke kamer van bet hof van beroep is gewezen, heeft dan ook terecht de exceptie van
niet-ontvankelijkheid wegens verjaring afgewezen,
(3) Zie Cass,, 23 jan. 1992, A.R. hr. 9044
(A.C., 1991-92, nr. 268) met de verwijzingen in
voetnoot 2,
(4) Zie Cass., 18 nov. 1992, A.R. ·nr. 9947, supra, nr. 738,
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slaan, blijkt dat de door verweerster
op die datum ingeleide procedure
niet de uitoefening is van een nieuwe
burgerlijke
rechtsvordering,
maar de vervolging, voor het burgerlijk getecht, door een nieuw geding,
van de rechtsvordering tot herstel
van de door verweerster geleden
schade die zijn enkele maanden na
het litigieuze ongeval, bij rechtstreekse dagvaarding bij het strafgerecht aanhangig had gemaakt;
Dat de vordering van verweerster
voor de latere kosten, die zij in het
exploot tot inleiding van het burgerlijk geding had ingesteld, immers
virtueel was begrepen in de oorspronkelijke vordering die bij rechtstreekse dagvaarding was ingesteld;
dat het Hof evenwel, door op 25 januari 1989, zonder verwijzing vernietiging uit te spreken van de arresten van het hof van beroep,
correctionele kamer, waarbij over
die latere kosten uitspraak werd gedaan, de vordering over- die· kosten
aan het strafgerecht heeft onttrokken, zodat aldus aan het strafgeding
een einde kwam-;
Dat eruit volgt dat het bestreden
arrest, door te oordelen dat de « verdere kosten >) deel uitmaakten van
de « oorspronkelijke grief » van verweerster en dat « in die omstandigheden » (haar) recht om voor de
burgerlijke rechter schadevergoeding voor de verdere kosten te vorderen, niet vervallen was », zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen in zoverre niet
kunnen worden aangenomen;
Overwegende- dat, voor het overige, elk onderdeel van het middel op
een onjuiste uitlegging van het arrest berust en het middel derhalve,
in die mate, feitelijke grondslag
mist, of grieven aarivoert die, nu :Zij
geen invloed hebben op de wettigheid van de-- bestreden beslissing,
niet tot vernietiging kunnen leiden,
en in dat opzicht ni~t ontvankelijk
is;
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Overwegende dat verwerping van
de cassatieberoepen aile belang ontneemt aan de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest;

Om die redenen, voegt de onder
de nummers 9505 en 9506 op de algemene rol ingeschreven cassatieberoepen samen; verwerpt de cassatieberoepen en de vorderingen tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn cassatieberoep en in de
kosten van de bindendverklaringen

aftrekbare belasting wordt verrekend,
wordt vastgesteld op grand van de
werkelijk verrichte leveringen binnen
het tijdvak waarop de afrekening betrekking heeft. (Art. 76, § 1, eerste lid,
W.B.T.W.)
2° Het bestuur mag de excendenten tussen de op het einde van het kalenderjaar voor aftrek in aanmerking komende belasting enerzijds en door de
belastingplichtige verschuldigde belasting anderzijds slechts toerekenen op
navorderingen als het voor die navor·
deringen een uitvoerbare titel heeft.
{MEUBELFABRIEK « A EN A. DECRUY •
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCI:i!:N)

van het arrest.
11 maart 1993 - le kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - GeHjkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Draps, Simont en de Bruyn.
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1° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

TERUGGAAF VAN

BELASTING - AITREKBARE EN VERSCHULDIGDE BELASTING - VERREKENING AAN HET
EINDE VAN HET KALENDERJAAR VERSCHULDIGDE BELASTING - VASTSTELLING.

2° BELAST!NG OVER
VOEGDE WAARDE-

DE

TOEGE-

TERUGGAAF VAN

BELASTING - AITREKBARE EN VERSCHULDIGDE BELASTING - CREDITSALDO AAN HET
EINDE VAN HET KALENDERJAAR - NAVORDERINGEN - TOEREKENING,

1° De door de belastingplichtige ver-

schuldigde belasting, die met de door
hem op het einde van het kalenderjaar

ARREST

(A.R. nr. 7860)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1991 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 50, zoals gewijzigd bij art. 1 wet 26 maart 1971, 76 oud,
85, zoals gewijzigd bij art. 67 wet 8 au·
gustus 1980, 85bis, zoals ingevoegd
bij art. 68 wet 8 augustus 1980, 89, zoals
gewijzigd bij artikel 71 wet van 8 augustus 1980, en 92 van de wet van 3 juli 1969
houdende invoering van het wetboek van
de belasting op de toegevoegde waarde,
17 oud van het koninklijk besluit nr. 1
van 23 juli 1969 houdende maatregelen
tot betaling van de belasting op de toegevoegde waarde, 3 oud, 4 zoals gewijzigd
bij art. 2 K.B. 22 september 1970, en 8-1
oud van het koninklijk besluit nr. 4 van
29 december 1969 betreffende de teruggave inzake belasting op de toegevoegde
waarde, 1413, 1415, 1417, 1445 en 1494
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel houdende verbod van eigenrichting,
doordat het bestreden arrest op het ho·
ger beroep van verweerder het vonnis a
quo, waarbij eiseres' vordering, strekkende tot de teruggave van het op 31 december 1983 vastgestelde belastingcredit van
1.242.900 !rank werd toegewezen, teniet
doet en, opnieuw wijzende, de eis ongegrond verklaart op volgende gronden :
« Dat de twee door (eiseres) aangewezen
"betalingslijnen" elkaar in geen geval
kunnen kruisen blijkt uit geen enkele
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wettekst en bewijs daarvan kan niet af~
geleid worden uit de vaststelling dat in
de B.T.W.~wetgeving geen uitdrukkelijke
tekst te vinden is die inhouding van uit
aangifte blijkend belastingscredit toelaat.
Daarentegen blijkt uit de tekst van de
artt. 46 en 47 W.B.T.W. en uit die van
art. 18, tweede lid van de zesde E.E.G.richtlijn dat het uit periodieke B.T.W.aangifte in voordeel van de belastingplichtige blijkend creditsaldo in principe
als aftrekbare B.T.W. naar het volgend
aangifte-tijdvak moet overgedragen worden, terwijl de teruggaaf ervan opengelaten wordt als een mogelijkheid. Aan die
mogelijkheid wordt uitwerking verleend
door art. 76, eerste lid, W.B.T.W. dat
evenwel niet als principe vooropstelt dat
inhouding van of op bet credit-saldo altijd verboden is. Interpretatie van de
door (eiseres) ingeroepen wetteksten
moet stroken met het systeemgebonden
karakter ervan en moet rekening houden
met het geheel van de wettelijke bepalingen die op de werking van de B.T.W. betrekking hebben. In het B.T.W.-stelsel
komt de belastingplichtige ter zake van
de door hem verrichte leveringen van
goederen en diensten inderdaad naar
voor als belast met het innen van de belasting, weze als belastingontvanger. In
het B.T.W.-systeem speelt hij evenwel
ook een essentiEHe rol bij de aanwijzing
en omschrijving zelf van de belastbare
handelingen die hij in de uitoefening van
zijn geregelde werkzaamheid gesteld
heeft. In beginsel maken al de door hem
verrichte leveringen en diensten de belasting verschuldigd en hij heeft als
voornaamste verplichting die verschuldigde belasting te betalen (cfr. hoofdstuk
XI van het B.T.W.-Wetboek). Daarnaast
rusten op hem nag tal van andere verplichtingen, zoals indienen van periodieke aangiften, uitreiken van facturen, indienen van jaarlijkse opgaven met betrekking tot de aan belastingplichtigen
geleverde goederen en verstrekte diensten (cfr. hoofdstuk XII van het B.T.W.Wetboek). Aan de administratie wordt in
het B.T.W.-systeem niet enkel de passieve rol toegewezen van boekhoudkundige
en financii:He registratie van de door de
belastingplichtige in aangifte verstrekte
gegevens, maar ook de actieve rol van
controle en, zo nodig, van rechtzetting
ervan. De stelling van (eiseres) komt erop neer dat wanneer de periodieke aangiften en de bij deze gelegenheid door de
belastingplichtige toegepaste aftrekken
in een credit-saldo in zijn voordeel resulteren, de belastingplichtige alsdan een
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onvoorwaardelijk recht op teruggaaf verwerft en een titel tegen de administratie
die het bij passief registreren moet Iaten
en de teruggaaf in geen geval kan beletten. Evenwel kan niemand zichzelf een
titel verschaffen. Bovendien lijdt het
geen de minste twijfel dat de belastingplichtige ertoe gehouden is om in periodieke aangiften opgave te doen van al de
belastbare handelingen die hij verricht
heeft en enkel werkelijk gerechtvaardigde aftrekken van voorbelasting toe te
passen. Zulks blijkt overigens duidelijk
uit de artt. 45, 47 en 50 W.B.T.W. waarin
telkens sprake is van het "verschuldigde " en van ''aile " gegevens die tot berekening daarvan nodig zijn. Logischerwijze volgt daaruit dat ook art. 76 W.B.T.W.
en het K.B. nr. 4 van 29 december 1969,
met de daarin besproken teruggaafregeling, enkel die belastingplichtigen betreffen die, als zich bevindend in een economische kringloop waarvan alle schakels
belastbaar zijn, al de binnen hun schakel
te innen beiastingen daadwerkelijk gelnd hebben en in hun desbetreffende
aangiften werkelijk « aile )) gegevens bezorgd hebben zoals de wet en de burgerzin het van hen verwachten. Op grand
van de art. 45 en 48 W.B.T.W. komt enkel
het werkelijk teveel gekweten bedrag
voor aftrek in aanmerking en niet automatisch het bedrag dat in aangifte als
verschuldigd aangewezen wordt, terwijl
het belastingscredit volgens art. 50
W.B.T.W. enkel het gevolg kan zijn van
het feit dat de werkelijk aftrekbare
B.T.W. meer bedraagt dan de werkelijk
verschuldigde B.T.W., zodat de afrekening moet geschieden met inachtneming
van al de gegevens die voor berekening
van de werkelijk verschuldigde belasting
nodig zijn. Luidens art. 3 van het K.B.
nr. 4 ontstaat de vordering tot teruggaaf
op het tijdstip waarop de "oorzaak van
de teruggaaf zich voordoet ". De mogelijk
oorzaken, beperkend opgesomd in de
artt. 76 en 77 W.B.T.W. zijn aile gelegen
in het feit dat de belastingplichtige meer
B.T.W. betaalde dan "wettelijk verschuldigd" was of B.T.W. betaalde waar geen
verschudigd was. Op zulke oorzaak kan
een belastingplichtige die ten aanzien
van belastbare handelingen geen factuur
uitgereild heeft wanneer hij daartoe gehouden was of die een factuur uitgereikt
heeft met onjuiste vermelding van de op
de betrokken handeling verschuldigde
belasting en wiens aangifte om die reden
onjuist of vals is, zich niet beroepen.
Vindt de teruggaaf luidens art. 8, § 2,
laatste lid van het K.B. nr. 4 niet plaats
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wanneer alle aangiften met betrekking
tot de handelingen van het lopend j aar
tijdig ingediend werden dan sluit zulks
in dat die aangiften volledig moeten zijn
en dat van teruggaaf geen sprake kan
zijn zo uit controle gebleken is dat dit
niet het geval was omdat, bij voorbeeld,
van bepaalde belastbare handelingen in
de aangifte geen melding gemaakt werd.
Het is oak ondenkbaar dat de Staat, zeals in art. 91.63 W.B.T.W. bepaald met
betrekking tot de sommen die met toepassing van art. 76, eerste lid teruggegeven moeten worden van rechtswege
een per maand te berekenen interest
verschuldigd zou zijn aan belastingplichtigen die zich door middel van onjuiste
aangiften een fictief credit-saldo weten
op te bouwen. Het is evenzeer ondenk~
baar dat de Staat, oak nadat zulk fictief
credit~saldo door controle aan het licht is
gekomen, op straffe van zulke wettelijke
interesten tot teruggaaf zou gehouden
zijn, Grand tot teruggaaf van een overschot kan enkel voorhanden zijn wan~
neer vaststaat dat de Staat jegens de be~
lastingplichtige enig bedrag "verschul~
digd" is en dat de belastingplichtige er
" recht" op heeft. Wanneer blijkt dat de
belastingplichtige zich door onjuiste aan~
gifte een onrechtmatig credit gecreeerd
heeft, dan kan zij zulk credit-saldo, dat
er in werkelijkheid geen is, niet naar
recht "verschuldigd" zijn. Gezien in het
kader van het ganse B.T.W.-systeem is
het eveneens ondenkbaar dat de administratie, die jegens een belastingplichti~
ge die tegen een dwangbevel verzet betekent een provisionele betaling kan eisen
(art. 82 W.B.T.W.), niet zou gerechtigd
zijn om de sommen die zij in handen
heeft in te houden en om geen gevolg te
geven aan de desbetreffende vraag tot
teruggaaf van een belastingcredit dat op
niets berust. Hoe dan oak geschiedt de
B.T.W.-aangifte, met eenzijdige verklaring van de belastingplichtige die zelf
het saldo bepaalt en daarop zelf de
B.T.W. aanrekent waarop hij een aftrek~
recht claimt en de teruggaaf waarop hij
aanspraak maakt, onder controle van de
administratie. Op grand van de algemene rechtsbeginselen is het de belastingplichtige die de juistheid en getrouwheid
van de afgetrokken of tot teruggaaf aangerekende bedragen moet aantonen. In
beginsel rust de bewijslast op degene die
een recht wil uitoefenen. Is de administratie van haar kant gehouden te bewijzen dat de aangegeven belastbare handelingen beneden de werkelijkheid liggen,
dan beschikt zij daartoe over al de be-
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wijsmiddelen die de wet haar verleent,
met inbegrip van .wettelijke vermoedens.
Dat de administratie bedragen waarvan
(eiseres) in aangifte teruggaaf gevraagd
heeft, ter zake gehouden en zelfs
overgeschreven heeft, kan niet van aard
zijn in hoofde van (eiseres) een recht
op teruggaaf in het leven te roepen.
Haar recht op teruggaaf kan enkel
steunen op het werkelijk bedrag van
haar fiscale schuld. Het door de administratie per 14 juni 1984 opgesteld procesverbaal geldt tot bewijs van het tegendeel. De daarin genoteerde gegevens uit
twee kasboeken over hetzelfde boekj aar
1979 die aantonen dat ontvangsten tot
beloop van 27.934.268 F niet in officiele
boekhouding opgenomen Werden, vormen genoegzaam bepaalde, gewichtige
en met elkaar overeenstemmende vermoedens en het daaruit voortspruitende
bewijs wordt door de blote ontkenning
van (eiseres) niet ontkracht. Gelet op
wat voorafgaat begaat de administratie
geen feitelijkheid wanneer zij in het kader van goed beheer de belastingcrediten
niet teruggeeft maar inhoudt en daarop
ontdoken of teveel afgetrokken belasting
provisioneel in mindering brengt, in afwachting van de beEHndiging van het ingesteld onderzoek en van beslechting
van de ingestelde rechtsgedingen »,
terw.i:fl naar luid van artikel 76 oud
van het B.T.W.-Wetboek zo het bedrag
der aftrekken, voorzien bij de artikelen
45 tot 48, op het einde van het kalenderj aar het bedrag van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting over~
treft, het saldo wordt teruggestort bin~
nen de drie maanden, met dien verstande dat de Koning de teruggave ervan
voor het einde van het kalenderj aar kan
voorzien in de gevallen en aan de voorwaarden die hij bepaalt. Tot 'bepaling
van de hoegrootheid der verschuldigde
B.T.W. en toegelaten aftrek en dienvolgens onrechtstreeks van het B.T.WAe·
goed dat de Staat kan verschuldigd zijn,
artikel 50 van het B.T.W.-Wetboek aan
de belastingplichtigen de verplichting
oplegt om maandelijks dan wel driemaandelijks aangifte te doen van de al
of niet belastbare handelingen die tijdens de vorige maand of periode in de
uitoefening van hun beroepswerkzaam~
heid zijn verricht en van alle gegevens
die nodig zijn voor het berekenen van de
verschuldigde belasting en van de toe te
passen aftrek, en de verschuldigde belasting te betalen. Blijkens artikel 127 oud
van het koninklijk besluit nr. 1 van 23
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juli 1969 houdende maatregelen tot betaling van belasting op de toegevoegde
waarde de eisbaarheid van de belasting
en te betalen voorschotten wordt vastgesteld bij voornoemde driemaandelijkse
verklaring. Artikel 8-1 oud van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december
1969 met betrekking tot de teruggave inzake de belasting op de toegevoegde
waarde, genomen in uitvoering van de
artikelen 50, 58, 75 tot 80, 82 en 90 van
het B.T.W.-Wetboek, bepaalt dat, wanneer volgens de gegevens van de aangifte het eindresultaat een door de Staat
verschuldigd bedrag is, het bedrag naar
bet volgende aangiftetijdvak wordt overgebracht, tenzij het 300 frank bereikt, in
welk geval het bedrag, verschuldigd door
de Staat, na het indienen van de aangifte van het laatste kalenderkwartaal
wordt teruggegeven, voor zover alle aangiften met betrekking tot de handelingen
van het lopende jaar werden ingediend
uiterlijk de twintigste van de eerste
rna and van het daaropvolgende jaar. Artikel 4 van voornoemd besluit, hierbij
aansluitende, als enkele verplichting
oplegt een verbeterend stuk op te stellen
dat het bedrag opgeeft dat moet worden
teruggegeven, dit stuk in bepaalde gevallen in een speciaal register in te schrijven en aan de medecontractant hiervan
een dubbel te bezorgen, de aangifte van
bet daaropvolgende kwartaal geldende
als aanvraag tot terugbetaling. Artikel 3
van ditzelfde koninklijk besluit ten slotte
bepaalt dat het bestaan van bet recht op
teruggaaf blijkt uit de door de belastingplichtige gedane aangifte en ontstaat op
het ogenblik waarop de desbetreffende
aangifte dient ingediend. AI deze bepalingen verwijzen naar de door de belastingplichtige ingediende aangifte en naar
de daarin neergelegde gegevens, ter bepaling van de door de administratie terug te storten tegoeden. De B.T.W.-administratie immers blijkens artikel 85 van
het B.T.W.-Wetboek ten aanzien van de
belastingplichtige eerst dan over een
rechtstitel beschikt, waarbij de belasting
definitief verschuldigd is en opeisbaar
wordt, op het ogenblik waarop een
dwangbevel wordt uitgevaardigd en aan
de belastingplichtige betekend, in welk
geval de betaling der belastingschuld
slechts kan worden vervolgd met inachtname van de bepalingen van bet Gerechtelijk Wetboek inzake de gedwongen tenuitvoerlegging, zoals voorgeschreven bij
artikel 89 van het B.T.W.-Wetboek, voor
zover evenwel tegen het dwangbevel
geen verzet werd ingesteld door de be-
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lastingplichtige, nu het verzet de stopzetting van de invorderingen met zich medebrengt. In laatst vermeld geval de
administratie, hangende de procedure,
evenwel tot vrijwaring van haar rechten
beschikt over de mogelijkheid om bewarend beslag te leggen, dan wel overeenkomstig artikel 92 van het B.T.W.-Wetboek de veroordeling van de belastingplichtige tot betaling van een provisionele som uit te Iokken. Uit dit alles volgt
dat de belastingplichtige, door v66r het
definitief vaststellen van een, door hem
betwiste, belastingsch uld bij dwangbevel,
bescbikt over een B.T.W.-tegoed over het
afgelopen belastingstijdvak - zoals in
onderhavige zaak bleek uit de door eiseres ingediende aangiften en zoals door
verweerder werd erkend - niet kan gebouden zijn tot betaling van andere bedragen dan deze die blijken uit de door
hem ingediende aangiften en dienvolgens de administratie, zolang haar titel
niet op onomstootbare wijze vaststaat,
niet vermag B.T.W.-tegoeden onder zich
te bouden, althans zonder naleving van
de vormvereisten, voorzien bij artikel 92
van bet B.T.W.-Wetboek en de bepalingen van bet Gerechtelijk Wetboek waarin de principes van bet bewarend beslag
zijn vastgelegd, m.b. de artikelen 1413,

1415, 1417 en 1445, nu noch artikel 76,
nocb artikel 89 van het B.T.W.-Wetboek,
noch enig andere bepaling de administratie bet recht verlenen om bepaalde tegoeden voorlopig onder zich te bouden,
zodat bet bestreden arrest dat oordeelt
dat verweerder op grond van de aldaar
geciteerde bepalingen van het B.T.W.Wetboek en van de ter uitvoering van
bet B.T.W.-Wetboek genomen koninklijke
besluiten gerechtigd was het vastgestelde B.T.W.-tegoed voor het kalenderjaar
1983 in te houden tot voorlopige aanzuivering van een ambtshalve aanslag, door
eiseres betwist, zonder naleving van enige wettelijke formaliteit, de in het middel aangehaalde bepalingen scbendt, alsook het algemeen rechtsbeginsel, houdende verbod van eigenrichting :

Overwegende dat het arrest vaststelt: 1. dat op 23 december 1983 op
grond van artikel 66, tweede lid, van
het B.T.W.-Wetboek, ambtshalve ten
laste van eiseres een aanslag werd
gevestigd met betrekking tot het
tijdvak van 1 januari 1979 tot 31 december 1982 en dat eiseres aangemaand werd 19.743.597 fr. te betalen
aan B.T.W.-belastingen, vermeer-

Nr. 144

HOF VAN CASSATIE

derd met 9.871.799 fr. boete; 2. dat
op 23 januari 1984 een dwangbevel
werd uitgevaardigd, dat op 9 februari 1984 uitvoerbaar werd verklaard
en op 16 maart 1984 aan eiseres betekend; 3. dat het bestuur op 31 januari 1984 een creditsaldo van
1.242.900 fr. van de B.T.W.-rekeningcourant van eiseres aan de B.T.W.ontvanger te Roeselare heeft overgedragen; 4. dat eiseres tegen het
dwangbevel verzet heeft aangetekend op 4 juni 1984 en dat die betwisting nog niet ten grande werd
behandeld;
Overwegende dat krachtens het
toepasselijk artikel 76, § 1, eerste
lid, van het B.T.W.-Wetboek, wanneer het bedrag van de belasting die
ingevolge de artikelen 45 tot 48 van
hetzelfde wetboek voor aftre k in
aanmerking komt, aan het einde
van het kalenderjaar meer bedraagt
dan de door de belastingplichtige
verschuldigde belasting, het verschil
in de regel aan de belastingplichtige
wordt teruggegeven;
Dat de verschuldigde belasting, in
de zin van dit artikel, wordt vastgesteld op grond van de werkelijk verrichte Jeveringen en diensten binnen het tijdvak waarop de afrekening betrekking heeft; dat de op
andere gronden verschuldigde belastingen niet in aanmerking komen
om het verschil dat aan de belastingplichtige wordt teruggegeven, te
berekenen;
Overwegende dat het bestuur de
aldus berekende excedenten slechts
mag toerekenen op navorderingen
als hij voor die navorderingen een
uitvoerbare titel heeft;
Overwegende dat het arrest, dat
oordeelt dat « de administratie geen
feitelijkheid (begaat) wanneer zij in
het kader van goed beheer de belastingcrediten niet teruggeeft maar inhoudt en daarop ontdoken of teveel
afgetrokken belasting provisioneel
in mindering brengt, in afwachting
van de beeindiging van het ingesteld onderzoek en van beslechting
van de ingestelde rechtsgedingen ))'
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artikel 76 van het B.T.W.-Wetboek
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 ar-

rest houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over, verwij st de zaak

naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 maart 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend

voorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Geb]1duidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat~generaal Advocaten: mrs. Geinger en Claeys
BoUUaert.
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1° De door de belastingplichtige verschuldigde belasting, die met de door
hem op het einde van het kalenderjaar
aftrekbare belasting wordt verrekend,
wordt vastgesteld op grand van de
werkelijk verrich te leveringen binnen
het tijdvak waarop de afrekening be-

trekking heeft. (Art. 76, § 1, eerste lid,

W.B.T.W.)
2° Het bestuur mag de excedenten tus-

sen de op het einde van het kalenderjaar voor aftrek in aanmez·king komende belasting enerzijds en de door de
belastingplichtige verschuldigde belas-

ting anderzijds slechts toerekenen op
navorderingen als het voor die navorderingen een uitvoerbare titel heeft.
3o Wanneer het overschot tussen het bedrag van de door de belastingplich tige
aftrekbare belasting en het bedrag der
door hem verschuldigde belasting,
hem, in de bij koninklijk besluit bepaalde gevallen, v66r het einde van
het kalenderjaar moet worden teruggegeven, wordt de over dit overschot verschuldigde interest berekend overeenkomstig art. 91, § 3, WB.T. W

(BRABOMILLS N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8273)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 25 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 45 tot 48,
50, 76, inzonderheid eerste paragraaf,
van het Wetboek van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde zoals ingevoerd
bij wet van 3 juli 1969, wat artikel 76 betreft in de versie vooraleer het werd gewijzigd bij artikel 47 van de wet van 28
december 1983, artikel 81 van het koninklijk besluit nr. 4 d.d. 20 december
1969 met betrekking tot de teruggaven
inzake belasting over de toegevoegde
waarde zoals gewijzigd bij artikel 1 van
het koninklijk besluit van 7 februari
1972, en in de versie vooraleer het werd
gewijzigd bij artikel 10 van het koninklijk besluit d.d. 30 december 1986,
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doordat het Hof van Beroep te Antwerpen, in het bestreden arrest, het hoger
beroep van verweerder ontvankelijk en
gegrond verklaart en dientengevolge het
beroepen vonnis van 20 maart 1986 teniet doet, de oorspronkelijke vordering
van eiseres slechts gedeeltelijk gegrond
verklaart, verweerder veroordeelt tot betaling van 11.940 frank, de vordering
voor het overige afwijst en verder de
vordering van eiseres tot teruggaaf van
2.219.901 frank te verhogen met de interesten, hie et nunc ongegrond verklaart
en de tegeneis van eiseres naar de rol
verwijst op de gronden wat de verrekening van de betwiste B.T.W.-schuld op
het kredietsaldo betreft: « ( ... ) dat (eiseres) haar vordering tot teruggave steunt
op artikel 76, eerste lid van het B.T.W.Wetboek (voor 1 april 1984 geldende
tekst); dat zij aldus dient aan te tonen
dat het bedrag van de belasting dat ingevolge de artikelen 45 tot 48 van hetzelfde
wetboek voor aftrek in aanmerking
komt, meer bedraagt dan de door haar
verschuldigde belasting; ( ...) dat (eiseres)
lijkt voor te houden dat indien !outer op
grand van de ingediende aangiften op
het einde van een kalenderkwartaal dan
wel kalenderjaar een voor de belastingplichtige positief saldo blijkt, in hoofde
van de belastingplichtige een afdwingbaar recht op teruggave van dit tegoed
ontstaat, en dat slechts B.T.W.-schulden
waarvan de eisbaarheid niet wordt betwist of die aanleiding hebben gegeven
tot een niet voor de rechter betwist
dwangbevel, op dit saldo kunnen aangerekend worden; (... ) dat deze stelling niet
staande kan gehouden worden; dat zij
immers impliceert dat elke B.T.W.-plichtige naar willekeur onvoorwaardelijke
vorderingen op de Schatkist kan creeren
door aangiften in te dienen, ook al zijn
ze onjuist doordat ze niet aile in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid
verrichte handelingen bevatten, en/of hogere bedragen vermelden dan die werkelijk voor aftrek in aanmerking komen;
( ... ) dat het de taak is van (verweerder)
de ingediende aangiften te controleren,
en de administratie niet verplicht is een
beweerd tegoed terug te geven wanneer
uit de controle blijkt dat dit tegoed
steunt op onjuiste of valse aangiften; (... )
dat het samen lezen van artikel 76 met
de artikelen 45 tot 48 (waarnaar uitdrukkelijk verwijst) en 50 van het B.T.W.Wetboek slechts tot deze conclusie kan
leiden; dat op grand van artikel 50, § 1,
3° de belastingplichtige ertoe gehouden is
aangifte te doen van alle in de uitoefe-
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ning van zijn beroepswerkzaamheid verrichte handelingen; dat het bedrag dat
ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor aftrek in aanmerking komt het werkelijk
aftrekbaar bedrag is, dat niet noodzakelijk overeenstemt met het bedrag dat uit
de aangifte blijkt ));
terw1]'J artikel 76 van het B.T.W.-Wetboek stelt dat « wanneer het bedrag van
de belasting, dat ingevolge de artikelen
45 tot 48 voor aftrek in aanmerking
komt, aan het einde van het kalenderjaar, meer bedraagt dan de door de beverschuldigde
belaslastingplichtige
ting 1>, het verschil wordt teruggeven
binnen drie maanden; da t de term verschuldigde belasting verwij st naar de
verschuldigde belasting volgens de aangifte; dat dit bevestigd wordt in artikel
81, § 1, van het K.B. nr. 4 van 29 decem~
ber 1969, met betrekking tot de « terug~
gaven inzake belasting over de toegevoegde waarde genomen in uitvoering
van artikel 80 van het B.T.W.-Wetboek
dat stelt dat de Koning de formaliteiten
en voorwaarden bepaalt waaraan de te~
ruggaaf onderworpen is; dat voornoemd
artikel 81 , § 1, zeals het hestand op het
ogenblik van de feiten, voortdurend ver~
wijst naar de « gegevens van de aangifte )) voor het bepalen van het eventueel
terug te geven bedrag; dat artikel 8\ § 1,
eerste lid, van K.B. nr. 4 stelt dat « wanneer volgens de gegevens van de aangifte het eindresultaat een door de Staat
verschuldigd bedrag is >> dat bedrag naar
het volgend aangiftetijdvak wordt overgebracht en overeenkomstig het tweede
lid van artikel 81, § 1, zeals het hestand
op het ogenblik van de feiten << het bedrag verschuldigd door de Staat na het
indienen van de aangifte met betrekking
tot het laatste aangiftetijdvak van het
kalenderj aar a an de belastingplichtige
(wordt) teruggegeven ... »; m § 3 van artikel 81, zoals het hestand op het ogenblik
van de feiten verder is bepaald dat « de
ingediende aangiften gelden als aanvragen tot teruggaaf »; dat indien blijkt dat
het B.T.W.-tegoed << na het indienen van
de laatste aangifte van een kalenderkwartaal meer dan 60.000 frank bedraagt
en de rechthebbende een belastingplichtige is die gehouden is tot het indienen
van B.T.W.-maandaangiften, - quod in
casu-, dit B.T.W.-tegoed aan de belastingplichtige moet terugbetaald worden
(artikel B', § 2, van het K.B. nr. 4); dat
aan de verplichting tot teruggaaf slechts
Mn voorwaarde wordt gesteld namelijk
dat aile aangiften m. b. t handelingen van
het betrokken kalenderkwartaal uiterlijk
)>
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de twintigste van de eerste maand na
het kwartaal dienen te zijn ingediend
{artikel 8\ § 2, laatste lid, van het KB.
nr. 4); dat te dezen niet was betwist dat
valgens de gegevens van de aangifte het
eindresultaat, aan de zijde van eiseres,
een door de Staat verschuldigd bedrag
van hager dan 60.000 frank is en dat te
dezen de aangifte van eiseres uiterlijk
de twintigste van de eerste maand na
dat kwartaal werd ingediend; dat de
overweging in het bestreden arrest dat
het bedrag dan ingevolge de artikelen 45
tot 48 voor aftrek in aanmerking komt
het werkelijk aftrekbaar bedrag is, niet
terzake is; dat in ca.su immers de ingevolge artikelen 45 tot 48 voor aftrek in
aanmerking komende bedragen niet betwist worden, maar wel de door de belas~
tingplichtige krachtens artikel 50 verschuldigde belasting; dat de overweging
van de appelrechters dat op grand van
artikel 50, § 1, 3°, de belastingplichtige
ertoe gehouden is aangifte te doen van
alle in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid verrichte handelingen evenmin terzake is; dat enerzijds de
belastingplichtige een recht op teruggaaf
heeft van het B.T.W.-tegoed; dat dit recht
op grand van artikel 76 B.T.W.-Wetboek
antstaat uit de aangifte; dat anderzijds
de belastingplichtige de verplichting
heeft alle belastbare handelingen aan te
geven; dat bij gebreke van dergelijke
aangifte, geen enkele wettelijke bepaling
de B.T.W.-administratie het recht geeft
de teruggave van het B.T.WAegoed, zeals dit uit de aangifte blijkt, te weigeren;
dat het B.T.W.-tegaed, zoals dit uit de
aangifte blijkt, te weigeren; dat het
B.T.W.-Wetboek specifieke procedures
bevat om de betaling te bekomen van de
B.T.W. op niet-aangegeven belastbare
handelingen; dat wanneer de B.T.W.-administratie meent dat niet alle belastbare handelingen in de aangifte vermeld
werden zij een dwangbevel dient uit te
vaardigen (artikel 86 B.T.W.-Wetboek);
enkel dergelijk dwangbevel een titel van
belastingschuld uitmaakt waaruit voortvloeit dat zij bij gebreke van een dwangbevel er geen schuld bestaat aan de zijde
van de belastingplichtige vermits de
B.T.W.-administratie over geen titel be·
schikt; dat enkel dergelijke belasting als
verschuldigd kan worden aanzien en bijgevolg op een voor de B.T.W.-plichtige
positief kredietsaldo worden aangerekend; dat het in casu niet bewezen is en
het bijgevolg niet vaststaat dat de zogenaamde door eiseres « werkelijk J> verschuldigde B.T.W. meer zou bedragen

290

HOF VAN CASSATIE

Nr. 144

dan de in de aangifte vermelde B.T.W.;
dat indien de B.T.W.~administratie het
recht zou hebben te weigeren B.T.W.-tegoeden terug te betalen zodra en in de
mate zij van oordeel is dat bepaalde aan
de B.T.W. onderworpen handelingen niet
in de B.T.W.-aangiften werden opgenomen, zij op willekeurige wijze de terugbetaling van B.T.W.-tegoeden zou kunnen weigeren door de aangiften van de
belastingplichtige te betwisten; dat de
wetgever zowel de willekeur van de belastingplichtige als deze van de B.T.W.administratie heeft willen vermijden, en
daarom twee afzonderlijke en gescheiden procedures tot betaling van de
B.T.W. heeft opgezet die elkaar in geen
geval kunnen en mogen kruisen : een
eerste betalingsprocedure gebaseerd op
de aangifte van de belastingplichtige die
de B.T.W. bepaalt die door de belastingplichtige aan de Staat verschuldigd is of
de B.T.W. die door de Belgische Staat
aan de belastingsplichtige moet teruggegeven worden; een tweede betalingsprocedure die aan de B.T.W.-administratie
de bevoegdheid geeft de B.T.W.-aangiften
te controleren en de betaling te vorderen
van de B.T.W. m.b.t. de handelingen die
niet in de B.T.W.-aangifte opgenomen
werden : hiertoe moet de B.T.W.-administratie een dwangbevel uitvaardigen; dat
tot slot oak de overweging van de appelrechters dat elke B.T.W.-plichtige naar
willekeur onvoorwaardelijke vorderingen
op de Schatkist kan creeren door onjuiste aangiften in te dienen niet terzake is;
dat ongetwijfeld die overweging van de
appelrechters voortvloeit uit hun bekommernis 's lands financien te vrijwaren
voor constructies waarbij op basis van
Iauter fictieve aangiften een B.T.W.-plichtige een onvoorwaardelijke vordering op
de Schatkist kan creeren; dat het B.T.W.Wetboek echter voldoende regels bevat
om de risico's die zo een situatie met
zich mee zou brengen te vermijden; dat
het Hof van Beroep te Antwerpen derhalve door te beslissen dat er geen afdwingbaar recht is op teruggave van een
positief kredietsaldo zeals dit uit de aangiften blijkt, en dat door de belastingplichtige betwiste B.T.W.-schulden op dit
saldo kunnen worden aangerekend, en
door op die grondslag de vordering van
eiseres grotendeels ongegrond te verklaren, de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt:

nuari 1982, een batig saldo bewezen
was van 2.618.488 frank; 2. op de datum van de inleiding van de verdering, dit is 30 december 1982, valgens de aangiften, het bestuur nog
een bedrag van 2.219.901 frank verschuldigd was; 3. uit de controle gebleken was dat in 1980 en 1981
bloem was geleverd zonder facturatie en die leveringen niet vermeld
werden in de aangiften, zodat het
werkelijk aftrekbaar bedrag niet
overeenstemde met het bedrag dat
uit de aangiften bleek; 4. het saldo
naar de rekening van de B.T.W.-ontvanger geboekt werd;
Overwegende dat, krachtens het
toepasselijk artikel 76, § 1, eerste
'lid, van het B.T.w.-wetboek, wanneer het bedrag van de belasting die
ingevolge de artikelen 45 tot 48 van
hetzelfde wetboek voor aftrek in
aanmerking komt, aan het einde
van het kalenderjaar meer bedraagt
dan de door de belastingplichtige
verschuldigde belasting, het verschil
in de regel aan de belastingplichtige
wordt teruggegeven;
Dat de verschuldigde belasting, in
de zin van dit artikel, wordt vastgesteld op grand van de werkelijk verrichte leveringen en diensten binnen het tijdvak waarop de afrekening betrekking heeft; dat het bestuur inzonderheid de in de aangifte
van de belastingplichtige vermelde
leveringen en diensten op hun werkelijkheid mag toetsen; ·
Dat de belastingen die op andere
gronden verschuldigd zijn of die
geen betrekking hebben op de aangifteperiode niet in aanmerking komen om het verschil dat aan de belastingplichtige wordt teruggegeven,
te berekenen;
Overwegende dat het bestuur de
aldus berekende excedenten s!echts
mag toerekenen op navorderingen
als het voor die navorderingen een
uitvoerbare titel heeft;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. op grand van de aangiften gedaan door eiseres, op 31 ja-

Overwegende dat het arrest oordeelt dat waar verweerder « krachtens artikel 76 slechts tot teruggaaf
gehouden is indien het werkelijk af-
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trekbaar bedrag de effectief ver·
schuldigde B.T.W. overtreft, (hij) op
bet tijdstip van de inleiding van (de)
vordering (... ) niet gehouden was tot
teruggaaf van 2.219.901 frank »; dat
het hiertoe enkel verwijst naar de
gegevens van een op 24 mei 1983
door het bestuur opgesteld procesverbaal en naar de veroordeling van
een bestuurder van eiseres bij vonnis van 25 juni 1984 van de correctionele rechtbank, zonder tevens
vast te stellen dat verweerder voor
die navorderingen een uitvoerbare
titel heeft; dat het zodoende het be·
drag van de verschuldigde belasting
niet vaststelt op grond van de wer·
kelijk verrichte leveringen binnen
het tij dvak waarop de afrekening
betrekking heeft en het bedoelde artikel 76 schendt;
Dat bet middel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 91, inzonderheid derde en vierde paragraaf, van
het Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde zoals ingevoerd bij
wet van 3 juli 1969, zoals dit artikel werd
gewijzigd bij artikel 12 van de wet van
24 december 1976 en in de versie vooraleer het opnieuw gewijzigd werd bij artikel 50 van de wet van 28 december 1983,
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen in het bestreden arrest het beroep
van de verweerder ontvankelijk en gegrond verklaart, het beroepen vonnis
van 20 maart 1986 teniet doet wat de van
toepassing zij nde interesten betreft, de
vordering van eiseres strekkende tot het
bekomen van moratoire interesten op
2.766.836 frank, 3.470.8')4 frank en
1.617.992 frank ongegrond verklaart en
eiseres ervan afwijst, op de gronden dat:
' (... ) dat artikel 91, §§ 3 en 4 van het
B.T.W.-Wetboek dient gelezen te worden
in zijn context, om alzo, met terzijdestelling van elke arbitraire en/of prima facie
betekenis, de werkelijke bedoeling van
de wetgever te achterhalen; (... ) dat de
omstandigheid dat artikel 76, tweede lid
van het B.T.W.-Wetboek, zoals het gold
tot 31 maart 1984, de Koning toeliet een
snellere teruggaaf-regeling te bepalen,
niet belet dat in de context van deze
ganse regeling de berekening van de interesten verschuldigd op de bedragen die
ten aanzien van de door de Koning goedgevonden modaliteiten te laat werden te-
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rugbetaald, dient te geschieden overeenkomstig artikel 91, § 3 van het wetboek;
dat immers de door de Koning krachtens
het tweede lid van artikel 76 bepaalde
regels slechts een bijzondere (voor de
B.T.W.-plichtige gunstigere) toepassing
zijn van de door het eerste lid aan (verweerder) opgelegde verplichting tot teruggaaf; (... ) dat uit de voorbereidende
werken van het B.T.W.-Wetboek blijkt
dat, waar tegoeden van de belastingplichtige in principe naar een volgende
aangifteperiode worden overgedragen, de
wetgever wilde dat de tegoeden op het
einde van het jaar zouden worden teruggegeven v66r 1 april van het daaropvolgende jaar (artikel 76, eerste lid) en dan
oak bepaalde dat (verweerder) vanaf die
datum interesten verschuldigd was (artikel 91, § 3); dat de wetgever bovendien
de mogelijkheid van vervroegde terugbetalingen openliet (artikel 76, tweede lid)
in uitvoering waarvan artikel 8-1, § 2 van
het eerdervermeld koninklijk besluit nr.
4 van 29 december 1969 uitgevaardigd
werd; dat er geen reden is waarom laattijdig verrichte vervroegde terugbetalingen (met betrekking tot elk van de eerste drie kalenderkwartalen) een ander
interestregime genieten dan de tegoeden
die aan het einde van het kalenderjaar
ontstaan »; het Hof van Beroep te Antwerpen aldus beslist dat artikel 91, § 3,
van het B.T.W.-Wetboek van toepassing
is op aile B.T.W.-tegoeden met inbegrip
van deze die na ieder kwartaal ontstaan,
terwijl artikel 91, § 3, van het B.T.W.Wetboek, zoals het bestond op het ogenblik van de feiten, stelt: « Een interest
van 1 pet. per maand is van rechtswege
verschuldigd over de sommen die moeten worden teruggegeven met toepassing
van artikel 76, eerste lid, te rekenen van
het verstrijken van de in dat artikel bepaalde termijn. De interest wordt om de
maand berekend over het totaal van de
terug te geven belasting, afgerond op het
duizendtal naar beneden. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor
een gehele maand gerekend. De interest
van een maand is slechts verschuldigd
indien hij 100 F bereikt »; dat uit de bewoordingen van artikel 91, § 3, van het
B.T.W.-Wetboek voortvloeit dat het enkel
van toepassing is op sommen terug te
geven bij toepassing van het eerste lid
van artikel 76 van het B.T.W.-Wetboek;
dat overeenkomstig het eerste lid van artikel 76 van het B.T.W.-Wetboek, zoals
het hestand op het ogenblik van de feiten; « Wanneer het bedrag van de belasting
die ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor
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aftrek in aanmerking komt aan het
einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de door de belastingplichtige
verschuldigde belasting, dan wordt het
verschil teruggegeven binnen drie maanden »; dat het tweede lid van artikel 76
op het tijdstip van de feiten luidde : « De
Koning kan goedvinden dat het overschot, in de door Hem te bepalen en onder de door Hem te stellen voorwaarden,
v66r het einde van het kalenderjaar
wordt teruggegeven »; dat artikel 76, eerste lid, van het B.T.W.-Wetboek de hypothese behandelt van een, aan de zijde
van de belastingplichtige, positief kredietsaldo op het einde van het kalenderjaar waaruit volgt dat artikel 91, § 3, van
het B.T.W.-Wetboek dus enkel van toepassing is wanneer op het einde van het
kalenderjaar een recht op teruggaaf ont~
staat; dat artikel 91, § 4, van het B.T.W.~
Wetboek stelt dat: « de moratoire inte~
resten over in te vorderen of terug te
geven sommen die niet in de §§ 1, 2 en 3
zijn bedoeld, zijn verschuldigd tegen de
rentevoet in burgerlijke zaken en met in~
achtneming van de terzake geldende re~
gelen »; dat § 1 en § 2 van artikel 91 han~
delen over in te vorderen sommen, en
dus hier niet ter zake doen; dat het te
dezen gaat om terug te geven sommen
v66r het einde van het kalenderj aar en
deze sommen dus niet bedoeld zijn in § 1
en§ 2, noch in§ 3 van artikel 91; dat bij~
gevolg, in casu, artikel 91, § 4, van toe~
passing is, dat dus, bij toepassing van dit
artikel, op de terug te geven sommen de
rentevoet in burgerlijke zaken verschul~
digd is met inachtneming van de ter za~
ke geldende regelen; dat er dan ook geen
enkele rechtsgrond bestaat om de toe~
passing van artikel 91, § 3, van het
B.T.W.-Wetboek uit te breiden tot het
tweede lid van artikel 76; het Hof van
Beroep te Antwerpen derhalve door te
beslissen dat op de terug te geven som~
men de interest zoals bepaald in artikel
91, § 3, van het B.T.W.-Wetboek van toe~
passing is en niet de interest zoals be~
paald in artikel 91, § 4, van het B.T.W.Wetboek, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen schendt;

Overwegende dat, kracbtens de
toepasselijke tekst van artikel 91,
§ 3, van bet B.T.W.-Wetboek, een interest van 1 pet. per maand van
rechtswege verschuldigd is over de
sommen die moeten worden terug~
gegeven met toepassing van artikel
76, § I, eerste lid, van dat wetboek,
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te rekenen van het verstrijken van
de in dat artikel bepaalde termijn;
Dat de te dezen toepasselijke
tekst van artikel 76, § I, eerste lid,
luidt: « Wanneer het bedrag van de
belasting die ingevolge de artikelen
45 tot 48 voor aftrek in aanmerking
komt, aan bet einde van bet kalenderjaar meer bedraagt dan de door
de belastingplicbtige verscbuldigde
belasting, dan wordt bet verscbil teruggegeven binnen drie maanden ,,;
Dat artikel 76. § I, tweede lid, een
uitzonderingsstelsel inboudt, ten
voordele van de belastingplicbtige,
dat vervroegde terugbetalingen mo~
gelijk maakt als dit bij koninklijk
besluit wordt beslist;
Dat dit uitzonderingsstelsel die
verplicbtingen die aan de Scbatkist
werden opgelegd door artikel 91, § 3,
niet wijzigt;
Overwegende dat bet arrest dat
oordeelt dat « de berekening van de
interesten verscbuldigd op de bedragen die ten aanzien van de door de
Koning goedgevonden rnodaliteiten
te laat werden terugbetaald dient te
geschieden overeenkomstig artikel
91, § 3, van bet wetboek », de in bet
middel aangewezen wetsbepalingen
niet scbendt;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest inzoverre het uit~
spraak doet over de vordering van
eiseres tot teruggaaf van 2.219.901
frank, met wettelijke interest vanaf
I april 1982 en gerecbtelijke interest
vanaf 30 december 1982 en uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal war~
den gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; boudt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
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12 maart 1993 - te kamer - Voorzit~
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend

voorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Verbist en Claeys
BoUUaert.
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geval is betrokken en dat voertuig is
ingeschreven in een andere Staat dan
die op welks grondgebied het ongeval
heeft plaatsgevonden, de interne wet
van de Staat van insch.rijving van toepassing is op de aansprakelijkheid,
kan niet worden uitgebreid tot het geval waa.rin mee.rdere voe.rtuigen bij het
ongeval zijn betrokken, maar waarvoor slechts een van de bestuurders
aansprakelijk is, ook al heeft de betwisting uitsluitend betrekking op de
begroting van de schade (2}.
(A.G. 1824 N.V. T. LEMMENS)
ARREST

(A.R. nr. 7989)
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3e KAMER - 15 maart 1993

1° AANSPRAKELIJKHE!D
BUITEN
OVEREENKOMST - ALLERLEI - IN·
TERNATIONAAL PRIVAATRECHT
KEERSONGEVALLEN OP DE WEG VERDRAG - TOEPASSELIJKE WET.

zo AANSPRAKELIJKHE!D

VERHAAGSE

BUITEN

OVEREENKOMST -

ALLERLEI - IN·
TERNATIONAAL PRIVAATRECHT
VERKEERSONGEVALLEN OP DE WEG - HAAGSE
VERDRAG - TOEPASSELIJKE WET.

1o Van de regel zoals die is neergelegd
in art. 3 van het Haagse Verdrag inzake de toepasselijke wet op verkeersongevallen op de weg, en volgens welke
de interne wet van de Staat op welks
grondgebied het ongeval heeft plaats-

gevonden van toepassing is, wordt
slechts afgeweken in de bepalingen
van de artt. 4 en 5 die op restrictieve
wijze dienen te worden opgevat (1).

(Artt. 3. 4 en 5 Haagse Verdrag van 4

mei 1971, goedgekeurd bij de wet van
10 feb. 1975.)
2° De uitzondering bedoeld in art. 4 a)

van het Haagse Vent.rag inzake de toe~
passelijke wet op verkeersongevallen
op de weg, volgens dewelke, wanneer
slechts een enkel voertuig bij het on(1) Zie Toelichtend Verslag bij het verdrag
door de heer Eric W. Essen, Ged1·.St., Kamer,
1972-73, nr. 661/1, 20,

RET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 4 februari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 2 februari 1993, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het tweede onderdeel van het
eerste middel, gesteld als volgt: « scherrding van de artikelen (... ) 3, alinea Em
van het Burgerlijk Wetboek en 3 en 4
van bet Haagse Verdrag van 4 mei 1971
inzake de wet welke van toepassing is op
verkeersongevallen op de weg, goedgekeurd bij wet van 10 februari 1975,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot het betalen van schadevergoeding
aan verweerder op grond van de overweging (p. 2 al. 4) : "dat de eerste rechter
om oordeelkundige redenen, die in hoger
beroep niet weerlegd worden en het hof
tot de zijne maakt, terecht geoordeeld
heeft dat te dezen voor de schadebegroting de Belgische wet client te worden
toegepast ofschoon de lex loci de Duitse
wet is en de Haagse conventie van 4 mei
1971 naar deze wetgeving verwijst "; en
op grond van volgende overwegingen uit
het beroepen vonnis d.d. 14 maart 1986
(2) Art. 11 van het Verdrag bepaalt: De toepassing van de artt. 1 tot en met 10 van dit
Verdrag is onafhankelijk van enige vereiste
van wederkerigheid, Het Verdrag vindt toepassing, zelfs indien de van toepassing zijnde wet
niet die van een Verdragsluitende Staat is.
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die in hager beroep hernomen werden :
" (verweerder) werd samen met zijn echtgenote, als inzittenden van een voertuig
bestuurd door de verzekerde van (eiseres), het slachtoffer van een verkeersongeval in West-Duitsland op 1 mei 1982.
Bij dit ongeval waarvoor de aansprakelijkheid niet wordt betwist, werd (verweerder) zwaar gewond en kwam zijn
echtgenote om het leven. De huidige betwisting betreft de toepasselijke wet en
de begroting van de schade. Op dit schadegeval dient de Belgische wet te worden toegepast. Weliswaar is de lex loci
de Duitse wet en verwijst de Haagse
conventie van 4.5.1971 eveneens naar deze wetgeving. Dit neemt echter niet weg
dat in navolging van recente rechtsleer
de lex loci dient te worden genuanceerd
(zie: Erauw, J., De onrechtmatige daad
in het I.P.R., Antwerpen, 1983). Volgens
deze strekking dient in gevallen zoals
onderhavige waar de aansprakelijke en
de benadeelde heiden Belgen zijn en in
Belgie hun woonplaats hebben, de Belgische wetgeving toepassing te vinden. In
dergelijke gevallen situeren de gevolgen
der onrechtmatige daad zich uitsluitend
in Belgie en is de aanknoping met de
Duitse rechtsorde enkel toevallig te noemen. Is enige aarzeling bij deze nuancering van de lex loci-regel nag geboden in
verband met de aansprakelijkheidsvraag,
dan is dit niet het geval bij de onderhavige betwisting die uitsluitend betrekking heeft op de begroting van de schade",

terwijl, artikel 3 van het Verdrag van 4
mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op de verkeersongevallen op
de weg, goedgekeurd bij wet van 10 februari 1975, bepaalt dat de van toepassing zijnde de wet de interne wet is van
de Staat op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden; artikel 4 van
hetzelfde Verdrag stelt : " Onverminderd
de regeling vervat in artikel 5 wordt in
de volgende gevallen afgeweken van het
bepaalde in artikel 3 : a) wanneer slechts
een enkel voertuig bij het ongeval is betrokken (... ) is de interne wet van de
Staat van inschrijving van toepassing op
de aansprakelijkheid (... ); b) wanneer
twee of meer voertuigen bij het ongeval
zijn betrokken, is het bepaalde onder a)
aileen van toepassing, indien die voertuigen allen in dezelfde Staat ingeschreven
zijn; (... )" Overeenkomstig artikel 3, alinea een, van het Burgerlijk Wetboek de
wetten van politie en veiligheid allen
verbinden die binnen het grondgebied
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wonen, en terwijl het bestreden arrest
bijgevolg niet wettig kon besluiten dat
de Belgische wet diende toegepast te
worden op de enkele gronden dat de
aansprakelijke en de benadeelde beide
Belgen waren en in Belgie hun woonplaats hadden, dat de gevolgen van de
onrechtmatige daad zich uitsluitend in
Belgie situeerden en de betwisting uitsluitend betrekking had op de begroting
van de schade, zonder dat het arrest
vaststelde dat er slechts een enkel voertuig dat in Belgie ingeschreven was bij
het ongeval betrokken was,
zodat het arrest niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt van de
artikelen 3 en 4 van het Verdrag van 4
mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op de verkeersongevallen op
de weg en van artikel 3, alinea 1, van
het Burgerlijk Wetboek » :

Overwegende dat krachtens artikel 3 van het Verdrag inzake de wet
welke van toepassing is op verkeersongRvallen op de weg, opgemaakt te
's·Gravenhage op 4 mei 1971, goed·
gekeurd bij de wet van 10 februari
1975, de interne wet van de Staat op
welks grondgebied het ongeval heeft
plaatsgevonden van toepassing is;
dat krachtens artikel 4 van die regel
wordt afgeweken, onder meer wanneer slechts een enkel voertuig bij
het ongeval is betrokken en dit
voertuig ingeschreven is in een andere Staat dan die op welks grondgebied het ongeval plaatshad, wanneer twee of meer voertuigen bij het
ongeval zijn betrokken die aile in
dezelfde Staat zijn ingeschreven die
een andere is dan die van de plaats
van het ongeval, f!!n wanneer een of
meer personen die zich buiten het
voertuig of de voertuigen bevonden
bij het ongeval zijn betrokken en
aansprakelijk zouden kunnen zijn
en allen hun verblijf hadden in de
Staat van inschrijving;
Overwegende dat het arrest zulks
niet ontkent doch integendeel oordeelt dat « de lex loci de Duitse wet
is en de Haagse Conventie van 4
mei 1971 naar deze wetgeving verwijst »; dat het niettemin oordeelt
dat de Belgische wet moet worden
toegepast << om oordeelkundige rede-
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nen )) van de eerste rechter; dat het
beroepen vonnis de Belgische wet
toepasselijk acht op de gronden dat
de aansprakelijke en de benadeelde
heiden Belgen zijn en in Belgie hun
woonplaats hebben, de gevolgen van
de onrechtmatige daad zich uitsluitend in Belgie situeren, de aanknoping met de Duitse rechtsorde enkel
toevallig te noemen is en de betwisting uitsluitend betrekking heeft op
de begroting van de schade;
Overwegende dat het arrest, dat
zodoende niet vaststelt met eigen
motivering noch met overneming
van de redenen van het beroepen
vonnis dat een van de uitzonderingsgevallen van bedoeld artikel 4
aanwezig is, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de .
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 maart 1993 - 3e kamer - Voorzitter en versla.ggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en Verbist.
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KAMER -

De beslissing dat het basisloon voor de
berekening van de arbeidsongevallenvergoeding dien t te worden bepaald
met toepassing van art. 6, derde lid,
Gee. W. 28 sept. 1931 (1) is niet naar
recht verantwoord, wanneer niet wordt
vastgesteld dat het ongeval is gebeurd
in een onderneming waar slechts gedurende een beperkte tijd van het jaar
wordt gewerkt (2).
(VANDENBERGHE T. DE SCHELDE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8243)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1992 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;
Over het eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt : « schending van
artikelen 1, 2 en 6, inzonderheid derde
lid van de wetten van 24 december 1903,
3 augstus 1926, 15 mei 1929, 30 december
1929 en 18 juni 1930 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen, zoals samengeordend bij het koninklijk besluit van 28
september 1931, en artikel 36, § 3 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het bestreden arrest beslist
dat het basisloon dat tot grondslag strekt
voor de berekening van de vergoeding
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid
die aan eiser toekomt, moet worden berekend overeenkomstig artikel 6, derde
lid van het koninklijk besluit van 28 september 1931, op grond van de volgende
overwegingen : " het artikel 6 van de ter
zake toepasselijke gecoOrdineerde wetten bepaalt in zijn eerste alinea dat onder het basisloon dat dient als basis voor
de bepaling van de vergoedingen dient
verstaan, de wettelijke bezoldiging van
de arbeider krachtens de overeenkomst
toegekend gedurende het jaar dat het
jaar dat het ongeval voorafgaat in de onderneming waar het ongeval is voorgekomen; dat alinea 2 van hetzelfde artikel

15 maart 1993
(1) Thans art. 36, § 3, Arbeidsongevallenwet
10 april 1971.

ARBEIDSONGEVAL -

VERGOEDING

-

BASISLOON
WAAR
ONDERNEMING
SLECHTS GEDURENDE EEN BEPERKTE TIJD
VAN HET JAAR WORDT GEWERKT.

(2) Zie Cass., 6 feb. 1930 (Bull. en Pas., 1930,
I, 109); 5 nov. 1953 (A.C., 1954, 142); 14 nov.
1958 (A.C., 1959, 228), en 24 juni 1964 (Bull. en
Pas., I, 1148).
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bepaalt dat voor de arbeiders die minder
dan een jaar tewerkgesteld zijn in de onderneming onder het basisloon wordt
verstaan het effectieve loon dat door de
onderneming werd uitbetaald aan het
slachtoffer, vermeerderd met een gemiddeld loon toegekend aan de werknemers
van dezelfde categorie gedurende de periode nodig om het jaar te vervolledigen;
de alinea 3 van hetzelfde artikel bepaalt
dat wanneer de onderneming slechts een
periode van tewerkstelling omvat van
minder dan een jaar, de toekenning van
de vergoeding dient te gebeuren, rekening houdend met het loon toegekend
voor de periode van activiteit evenals
met de verdiensten van de werkman gedurende de rest van het jaar; (de heer
Maelfeyt), zowel als (verweerster) zijn
van oordeel dat het in casu slechts om
seizoenarbeid gaat, hierin bijgetreden
door de eerste rechter, zodat alinea 3
van voormeld artikel 6 moet toegepast
worden; blijkens het incidenteel beroep
van (eiser) is deze van oordeel dat het
een contract van onbepaalde duur betreft
in een landbouwonderneming zodat alinea 2 zou moeten worden toegepast; de
landbouwondernemingen zijn uit zichzelf
niet noodzakelijk discontinue onderne~
mingen met activiteiten minder dan een
jaar, vermits men oak daar gans het jaar
werkt; maar er zijn in de landbouw be~
paalde perioden van het j aar waar er
specifieke werkzaamheden worden uitgeoefend zoals oogsten, bieten rooien, enz.
waarvoor tijdelijk seizoenarbeiders worden aangeworven; op de arbeiders tewerkgesteld in het specifieke landbouwbedrijf moet men alinea 2 toepassen; op
de arbeiders tewerkgesteld in de seizoenarbeid moet men alinea 3 toepassen, desnoods door evaluatie ex aequo et bono
van de verdienste van de arbeiders gedurende de rest van het jaar (cfr. Delaruwh~re et Nameche, op.cit., nr. 330); voor
de tewerkstelling van (eiser) bij (de heer
Maelfeyt) bestaat er geen geschreven
overeenkomst; het blijkt dat het accident
gebeurde toen hij als bestuurder van een
landbouwtractor met aangekoppelde automatische loswagen bij het afvoeren
van de aardappelen van het veld bij
landbouwer Vercruysse A., Elverdingsesteenweg te Poperinge gegrepen werd
met de beide armen in de aftakas, in
dienst bij (de heer Maelfeyt), die het be~
roep van loonwerker uitoefent, met zaaimachines en aardappelrooimachines, benevens het beroep van handel in plantaardappelen en het beroep van landbouwer op een bedrijf van ca. 4 ha. (... ); het
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blijkt dat (eiser) slechts in dienst was
van 21 september 1970 en aldus tot aan
de datum van het arbeidsongeval op 6
oktober 1970 een brutoloon verdiende
van: september 1970: 3.692 fr. en oktober 1970: 3.959 fr. (... ); in casu waarborgde de verzekeringspolis de arbeidsongevallen die kunnen overkomen aan het
werkliedenpersoneel in dienst van een
handel in plantaardappelen en gewone
landbouwwerken voor derden, zonder
dorsen, met vervoer, laden, lassen en
werken eigen aan de normale bedrijvigheid van de uitbating; de alinea 3 van
het voormeld artikel 6 dient derhalve te
worden toegepast; naar het verdiende
loon moeten oak de overige verdiensten
van de werknemer gedurende bet refertejaar in aanmerking worden genomen
voor de berekening van het basisloon ",
terwijl, naar luid van artikel 6, derde
lid van het koninklijk besluit van 28 september 1931, en van artikel 36, § 3 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 die deze bepaling overneemt, voor
de berekening van de vergoeding wegens
blijvende arbeidsongeschiktheid, er gelet
wordt zowel op het loon toegekend voor
de werktijd als op de verdienste der arbeiders gedurende het overige gedeelte
van het jaar, ingeval het een onderneming geldt, waarvan de gewone werktijd
minder dan een jaar duurt; deze bepaling derhalve enkel toepassing vindt
wanneer de werktijd in de onderneming
in zijn geheel minder dan een jaar
duurt, ongeacht of binnen de onderneming bepaalde activiteiten al dan niet
wegens hun aard tijdens de loop van het
jaar tijdelijk worden onderbroken, en ongeacht of de getroffene zelf al dan niet
arbeid tijdelijk of met tussenpozen verricht; uit de vaststellingen van het bestreden arrest volgt dat de onderneming
van de partij Maelfeyt, werkgever van
eiser, een landbouwonderneming is
waarvan niet wordt vastgesteld dat de
gewone werktijd minder dan een jaar
duurt; met de overweging dat het derde
lid van vorengenoemd artikel 6 toepassing vindt op "de arb eiders tewerkgesteld in de seizoenarbeid ", terwijl uit
geen enkele van de vaststellingen van de
feitenrechters blijkt dat de werktijd in
de onderneming in zijn geheel minder
dan een jaar duurt, bet arbeidshof derw
halve zijn beslissing om voor de berekening van de vergoeding die aan eiser toekomt wegens blijvende arbeidsonge~
schiktheid niet enkel rekening te houden
met het loon dat hij als werknemer van
de partij Maelfeyt verdient, maar oak
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met het inkomen dat hij anderszins tijdens de referteperiode heeft verdiend,
niet naar recht verantwoordt {schending
van alle in het middel aangewezen wets-

bepalingen) :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 6, derde lid, van de gecoordineerde wetten van 28 september
1931, en van artikel 36, § 3, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 die deze bepaling overneemt,
indien de werknemer tewerkgesteld
is in een onderneming waar slechts
gedurende een beperkte periode van
bet j aar wordt gewerkt, er voor de
berekening
arbeidsongevallenvergoeding gelet wordt op bet loon
waarop de werknemer recbt beeft,
aangevuld met de verdiensten die
bij verwierf gedurende de overige
periode van het jaar;
Overwegende dat deze bepaling
enkel toepassing vindt wanneer bet
een onderneming betreft waar
slecbts gedurende een beperkte periode van bet jaar wordt gewerkt;
Overwegende dat bet bestreden
arrest vaststelt dat eiser in dienst
was bij Maelfeyt die « bet beroep

van loonwerker uitoefent, met zaaimachines en aardappelrooimachines, benevens het beroep van handel in plantaardappelen en bet beroep van landbouwer op een bedrijf
van circa 4 ha. »; dat het niet vaststelt dat in de onderneming van
Maelfeyt slecbts gedurende een beperkte periode van bet jaar werd gewerkt; dat bet door desalniettemin
te beslissen dat artikel 6, derde lid,
van voornoer.nde gecoOrdineerde
wetten moet worden toegepast, dit
artikel scbendt;
Dat bet onderdeel gegrond is;
Overwegende dat bet tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie
kan leiden;

Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest in zoverre het beslist
dat bet basisloon moet worden berekend overeenkomstig artikel 6, der-
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de lid, van de gecoOrdineerde wetten
van 28 september 1931; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroordeelt
verweerster in de kosten; verklaart
dit arrest bindend voor de partijen
Ricbardus Maelfeyt en Fonds voor
Arbeidsongevallen; verwijst de zaak
naar bet Arbeidsbof te Antwerpen.
15 maart 1993 - 3e kamer - Voorzit~
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Ferrier - Gelijklui~
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo~
caat~generaal Advocaat: mr. Nelissen
Grade.
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2e KAMER - 16 maart 1993

VERZEKERING -

ALLERLEI - CONTROLE
DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
- VERPLICHTING TOT HET VERGOEDEN VAN
DE STOFFELIJKE SCHADE- VOORWAARDEN.

De op het Gemeenschappel1jk Motorwaarborgfonds rustende verplichting
tot het vergoeden van de stoffelijke
schade in de gevallen vermeld in art.
17, § 2, KB. houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50
wet van 9 juli 1975 betreffende de con~
trole der verzekeringsondernemingen
van 16 dec. 1981 - namelijk wanneer
geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om reden van een toevallig feit waardoor de
bestuurder van het voertuig dat het
ongeval heeft veroorzaakt vrijuit gaat
- verdwijnt niet doordat het ongeval
waaruit de schade ontstond oak ver~
oorzaakt werd door een motorrijtuig
waarvan de identiteit niet is vastge~
steld.
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(GEIIIEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. MESENS E., MESENS M.)
ARREST

(A.R. nr. 6023)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 september 1991 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis enkel uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser;
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
vordering van verweerder tegen eiser:
Overwegende dat Mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof, bij akte
neergelegd ter griffie van het Hof
op 23 december 1991 verklaart namens eiser afstand zonder berusting
te doen van de voorziening;
2. In zoverre de voorziening gericht is op de vordering van verweerster tegen eiser :
Over het tweede en derde middel samen:
het tweede middel: schending van artikel 17, § 1-1° en § 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 centrale der verzekeringsondernemingen,
doordat het vennis eiser aansprakelijk
stelt en veroordeelt tot het vergoeden
van de schade van enerzijds verweerster
Mia Mesens, zijnde de eigenares van het
voertuig Mazda, en van anderzijds verweerder Emilius Mesens, zijnde de bestuurder van ditzelfde voertuig Mazda
dat het ongeval veroorzaakte, op grand
van onder andere volgende overwegingen: « De beer Mesens Emilius, vader
van Mesens Mia {eigenaar van de door
Mesens Emilius bestuurder Mazda 626)
maakte geen enkele fout bij het verkeersongeval {... ) Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds betwist niet dat
zij de lichamelijke schade van de heer
Mesens Emilius dient te vergoeden wanneer het "toevallig feit" de rechtstreek-
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se en uitsluitende oerzaak van de aanrijding is; het enkele feit dat in casu het
verkeersongeval veroorzaakt werd en
door een "toevallig feit" en door het feutie£ rijgedrag van een niet-geldentificeerd motorrijtuig is niet van aard om
de toepassing van de door art. 17, § 2
van bet K.B. d.d. 16.12.1981 bepaalde vergoedingsplicht van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds uit te schakelen »,
terwijl 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, in artikel 17 bepaalt: « § 1 Het
Fonds is niet tot vergoeding gehouden
tegenover: 1° de eigenaar, de verzekeringsnemer, de houder of de bestuurder
van bet motorrijtuig dat de schade heeft
veroerzaakt; (...) § 2 Niettemin is het
Fonds tot vergoeding gehouden tegenover de personen bedoeld in§ 1, 1°, 2o en
3° wanneer geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding
om reden van een toevallig feit waardoor
de bestuurder van het voertuig dat het
ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat ));
overeenkomstig dit artikel 17 het Fonds
derhalve de eigenaar en de bestuurder
van het motorrijtuig dat de schade heeft
veroorzaakt niet dient te vergoeden, tenzij de schade veroorzaakt werd door en
aileen door een toevallig feit in de zin
van genoemd K.B. en van artikel 50 van
geneemde wet van 9 juli 1975; overeenkomstig ditzelfde artikel 17 het Fonds
bijgevolg de eigenaar en de bestuurder
van bet motorrijtuig dat de schade heeft
veroorzaakt niet dient te vergoeden wanneer de schade veroorzaakt werd niet aileen door een « toevallig feit J>, maar eek
door bij voorbeeld de samenlopende fout
van de bestuurder van een niet-ge'identificeerd motorrijtuig in de zin van artikel
50, § 1-1° van voormelde wet van 9 juli
1975; en terwijl het bestreden vonnis derhalve niet zondet miskenning van genoemd artikel 17 kon oordelen dat eiser
tot vergoeding gehouden was van verweerster Mia Mesens, zijnde de eigenares van de Mazda, en van verweerder
Emilius Mesens, zijnde de bestuurder
van dat voertuig Mazda, op grond van
overwegingen dat het ongeval veroorzaakt werd en door het foutief rijgedrag
van een niet-ge'identificeerd motorrijtuig
en door de aanwezigheid op het wegdek
van een onbekende stof waardoor de rijbaan spiegelglad lag {het « toevallig
feit »); het vennis eiser immers slechts
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dan wettelijk tot vergoeding van de verweerders, in hun respectievelijke hoedanigheid van eigenaar en bestuurder van
het voertuig Mazda, had kunnen veroordelen wanneer het vastgesteld had dat
het ongeval enkel en aileen door een toevallig feit in de zin van de wet veroor-

zaakt was; zodat het vonnis niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt
van artikel 17, § 1-1° en§ 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 :
bet derde middel: schending van de
artikelen 50,§ 1, 1° en 2°, en in fine van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de
centrale der verzekeringsondernemingen, 14 en 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
tot het vergoeden van de materiEHe schade, met name de voertuigschade (50.000
frank - 10.000 frank ~ 40.000 frank)
van de verweerster Mia Mesens op
grond van onder andere volgende overwegingen : « Het enkele feit dat het litigieus verkeersongeval in casu veroorzaakt werd en door een foutief rijgedrag
van een niet-geYdentificeerd motorrijtuig
en door de aanwezigheid op het wegdek
van een onbekende stof waardoor de rijbaan spiegelglad was (het "toevallig
feit ") is niet van aard om het recht op
de door art. 19, § 1, KB. 16.12.1981 (houdende inwerkingstelling en uitvoering
van de art. 49 en 50 van de wet van
9.7.1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) bepaalde vergoeding door het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds van de materii:He
schade die door een motorvoertuig veroorzaakt is, uit te schakelen »,
terwijl de wet van 9 juli 1975, betreffende de controle der verzekeringsondernemingen in artikel 50, § 1, bepaalt: « Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een
motorrijtuig zijn veroorzaakt: 1° wanneer de identiteit van het motorrijtuig
dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is
vastgesteld, in dat geval wordt het Fonds
in de plaats gesteld van de aansprakelijke persoon; 2° wanneer geen enkele
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toegelaten verzekeringsonderneming tot
die vergoeding verplicht is hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de
bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd
werd; (...) In de gevallen bepaald in 2°, so,
4° en 5° kan de Koning de verplichtingen
van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds uitbreiden tot de vergoeding van
de stoffelijke schade, binnen de bijzondere perken die hij bepaalt »; het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingtreding en uitvoering
van de artikelen 49 en 50 van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsonderneming, in zijn artikel
14 stelt: « Elke benadeelde persoon kan
van het Fonds de vergoeding bekomen
van de schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de gevallen bedoeld bij artikel
50, § 1, van de wet, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald
in dit hoofdstuk »; hetzelfde koninklijk
besluit in zijn artikel 19, § 1, bepaalt:
« Ret Fonds vergoedt de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels die door
een motorrijtuig zijn veroorzaakt in de
gevallen voorzien in artikel 50, § 1, van
de wet. Bovendien vergoedt het Fonds de
materiEHe schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt in de gevallen bepaald in artikel 50, § 1, 2°, so, 4o en 5° van
de wet »; overeenkomstig de hager aangeduide en geciteerde artikelen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds derhalve enkel lichamelijke letsels en niet oak
de materiEHe schade dient te vergoeden
in een geval bepaald in artikel 50, § 1, !0,
van voormelde wet, met name wanneer
de schade veroorzaakt is door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld; het Gemeenschappelijk Waarborgfonds bijgevolg de materii:He schade
niet dient te vergoeden wanneer het geval veroorzaakt werd door een niet-geidentificeerd motorrijtuig; deze regel
blijft gelden zelfs wanneer het ongeval
niet enkel veroorzaakt werd door een
niet-gei'dentificeerd motorrijtuig in de
zin van artikel 50, § 1, 1°, van voormelde
wet, maar bovendien ook door een toevallig feit in de zin van artikel 50, § 1, 2°,
van die wet, en terwijl het bestreden
vonnis derhalve niet zonder miskenning
van de hoger aangeduide artikelen kon
oordelen dat eiser de materii:He schade,
met name de voertuigschade van verweerster Mia Mesens diende te vergoeden op grond van de overweging dat het
litigieus verkeersongeval in casu veroorzaakt werd en door een foutief rij gedrag
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van een niet gei'dentificeerd motorrijtuig
Em door de aanwezigheid op het wegdek
van een onbekende stof waardoor de rijbaan spiegelglad lag (een « toevallig
feit »); de enkele vaststelling in het vonnis dat de voertuigschade van verweerster veroorzaakt was door het foutief rijgedrag van een niet-geldentificeerd motorrijtuig wettelijk immers volstond om
uit te sluiten dat eiser de materiele schade van verweerster diende te vergoeden,
ongeacht of deze schade daarenboven
oak nag veroorzaakt was door een toevallig feit in de zin van de wet, zodat het
vonnis niet wettelijk verantwoord is, een
schending inhoudt van artikel 50, § 1, 1°
en 2°, en in fine van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, en van de artikelen
14 en 19, § 1, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen :

Overwegende dat artikel 50, § 1,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen zegt dat elke benadeelde van het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds de vergoeding kan
bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die
door een motorrijtuig zijn veroorzaakt in vijf gevallen die het nader
omschrijft;
Overwegende dat krachtens het
laatste lid van voornoemde paragraaf in de gevallen bepaald in vier
van die vijf gevallen, onder meer in
het tweede « wanneer geen enkele
toegelaten verzekeringsonderneming
tot die vergoeding verplicht is, hetzij
om reden van een toevallig feit
waardoor de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval veroorzaakte vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht
niet
nageleefd
werd », de Koning de verplichtingen
van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds kan uitbreiden tot de vergoeding van de stoffelijke schade,
binnen de bijzondere perken die hij
bepaalt; dat bij die mogelijkheid tot
uitbreiding niet wordt vernoemd het
geval sub 1o « wanneer de identiteit
van het motorrijtuig dat het ongeval
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heeft veroorzaakt niet is vastgesteld »;
Overwegende dat luidens artikel
14 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,
elke
benadeelde persoon van het Fonds
de vergoeding kan bekomen van de
schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de gevallen bedoeld bij artikel 50, § 1, van de wet onder de
voorwaarden en volgens de nadere
regels bepaald in hoofdstuk IV van
voornoemd koninklijk besluit;
Overwegende dat krachtens artikel 17, § 1, vervat in bedoeld hoofdstuk IV, het Fonds niet tot vergoeding gehouden is tegenover onder
meer « 1° de eigenaar, de verzekeringsnemer, de houder of de bestuurder van het rijtuig dat de schade heeft veroorzaakt "; dat § 2 van
voornoemd artikel 17 echter bepaalt
dat het Fonds niettemin tot vergoeding gehouden is tegenover de personen onder meer bedoeld in § 1, 1°,
wanneer geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om reden van een toevallig feit
waardoor de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt vrijuit gaat;
Overwegende dat artikel 19, § 1,
vervat in zelfde hoofdstuk IV, zegt:
« Het Fonds vergoedt de schade
voortvloeiend uit lichamelijke letsels
die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt in de gevallen voorzien in
artikel 50, § 1, van de wet; bovendien vergoedt het Fonds de materiele schade die door een motorrijtuig
is veroorzaakt in de gevallen bepaald in artikel 50, § 1, 2', 3', 4' en
5°, van de wet »;
Overwegende dat uit de context
van voornoemde bepalingen dient te
worden besloten dat de op het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds rustende verplichting tot het
vergoeden van de stoffelijke schade
in de gevallen vermeld in artikel 17,
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§ 2, van het koninklijk besluit van
16 december 1981 - namelijk wanneer geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om reden van een toevallig feit
waardoor de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt vrijuit gaat - niet verdwijnt doordat het ongeval waaruit
. de schade ontstond oak veroorzaakt
werd door een motorrijtuig waarvan
de identiteit niet is vastgesteld;
Dat de middelen falen naar recht;

Om die redenen, verleent de akte
van de afstand; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. de Peuter - Gelijkluidende conclusie: de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

(VANDEWALLE)

ARREST { vertaJing)

(A.R. nr. 359)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de bes!issing op de
strafvordering, waarbij eiser wegens
de hem ten laste gelegde feiten I en
II, a, wordt veroordeeld :
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 8 van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie :

Overwegende dat elke beslissing
van de rechter over een geschil een
dictum is, ongeacht de plaats van
die beslissing in de tekst van het
vonnis of arrest en ongeacht de
vorm waarin zij is uitgedrukt;
Overwegende dat het arrest beslist dat, « nu de beklaagde voordien
geen criminele straf of een correctionele gevangenisstraf van meer
dan zes maand heeft opgelopen en
nu de omstandigheden eigen aan de
zaak de hoop wettigen dat hij zich
zal beteren, hem uitstel van de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf en van het verval van het
recht tot sturen moet worden verleend »;

Nr. 148
2e KAMER - 17 maart 1993
VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWOON UITSTEL - DUUR PRECISERING -

NOODZAAK.

Een veroordeling met uitstel is onwettig
wanneer de beslissing de duur van het
uitstel niet preciseert. (Art. 8, § 1, Probatiewet.)

Dat evenwel de motivering noch
het dictum van het arrest de duur
van het aldus verleende uitstel preciseert;
Overwegende dat in de regel de
onwettigheid van het uitstel dat een
maatregel in verband met de tenuitvoerlegging van de straf is, de gehele veroordeling nietig maakt wegens
het verband tussen strafmaat en
maatregel;

302

HOF VAN CASSAT!E

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van bet
door eiser aangevoerde middel, dat

niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het eiser veroordeelt wegens
de telastleggingen I en II, a; verwerpt de voorziening voor het overige; ...
17 maart 1993 -

2e kamer -

Voorzit-

ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. X.
Attout, Charleroi.
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2e KAMER - 17 maart 1993
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I. In zoverre de cassatieberoepen
gericbt zijn tegen de beslissingen op
de tegen beide eisers ingestelde
strafvordering :

B. Op bet cassatieberoep van
Limn Nagels;
Over het middel, door eiser aangevoerd in de memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest
is gehecht:

Overwegende dat, zeals bet middel aangeeft, uit de bewoordingen
van bet arrest niet blijkt dat de
appelrecbters
bebben
verwezen
naar bet door eiser bedoelde gerecbtelijk verleden;
Dat bet middel niet ontvankelijk
is bij gemis aan belang;
17 maart 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Versla.ggever: de h. Simonet Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Millecam en F. D. Dufrane, Bergen.

STRAF -

ALLERLEI - MOTIVERING - GERECHTELIJK VERLEDEN - UITWISSING VAN
VEROORDELINGEN.

Dat in het strafregister van een beklaag-

de veroordelingen zijn vermeld die
hadden moeten uitgewist zijn, ma.a.kt
de stra.f niet onwettig wa.nneer de
I'echter niet na.a.r die veroordelingen
verwezen heeft (1). (Art. 195 Sv.)
(RICHEZ, E.A.)
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ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. P.93.0211.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 23 december 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen;

ze

KAMER -

17 maart 1993

1° VOORLOPJGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK - UITLEVERING AAN BELGIE - NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING - GELDIGHEID - VEREISTEN.

2° UITLEVERING (1) Zie Cass., 13 maart 1967 (Bull. en Pas.,
1967, I, 854), en 17 nov. 1992, A.R. nr, 5654
(A.C., 1991-92, nr. 733).

UlTLEVERING AAN
BELGIE - RECHTSPLEGING IN HET BUITENLAND - ONDERZOEKSGERECHT - BEVOEGDHEID - GRENZEN.
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1° Wanneer een verdachte tegen wie in

Belgie een bevel tot aanhouding bij
verstek is uitgevaardigd, vervolgens
door een vreemde Staat aan Belgiii is
uitgeleverd en er tegen hem wegens
dezelfde feiten een nieuw bevel tot
aanhouding is uitgevaardigd, heeft de
eventuele nietigheid van bet eerste bevel geen invloed op de geldigheid van
bet tweede. (Art. 34, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990.)
2" De

Belgische onderzoeksgerech ten
zijn, bij de uitspraak over de voorlopige hechtenis, niet bevoegd om onregelmatigheden na te gaan die in de uitleveringsprocedure in het buitenland
zouden zijn begaan (!). (Art. 107 Gw.)
(TAVITIAN)

ARREST ( vertaling)

(AR. nr. P.93.0381.F)
HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 3 maart 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over bet middel, aangevaerd in de memarie van eiser waarvan een eensluidend verklaarde kapie aan dit arrest is
gehecht:

Overwegende dat eiser zich in
hechtenis bevindt op grand van een
bevel tot aanhouding dat de onderzoeksrechter te Brussel, overeenkomstig artikel 34, § 2, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, op 9 februari 1993
tegen hem heeft uitgevaardigd;
Dat bet arrest in verband met dat
bevel tot aanhouding vermeldt dat
« de verdachte op bet grondgebied
van Belgie aankwam op 9 februari
1993 om 12 uur; dat hij regelmatig
aan de autoriteiten werd overgedragen; dat bet tweede bevel tot aanhouding, dat naar het vereiste van
de wet was opgemaakt, dezelfde dag
werd verleend en aan verdachte be(1) Cass., 2 dec. 1987, A.R. nr. 6304 {A.C.,
1987-88, nr. 205) en Cass., 8 sept. 1992, A.R. nr.
6942 (ibid., 1992-93, nr. 600).
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tekend om 19 uur 58; dat de eventuele nietigheid van bet bevel tot
aanhouding van 6 augustus 1992 dus
evenmin invloed heeft op de geldigheid van bet bevel tot aanhouding
van 9 februari 1993 dat minder dan
24 uren na de aankomst van verdachte op bet Belgisch grondgebied
is verleend; ( ... ) dat het verzuim van
de vermelding in het eerste bevel
tot aanhouding dat aan de vereisten
van artikel 16, § 1, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis is
voldaan enkel invloed kan hebben
op de regelmatigheid van voornoemd aanhoudingsbevel; dat genoemd verzuim geenszins impliceert
dat aan die vereisten in feite niet
was voldaan; dat derhalve de onderzoeksrechter wettig op grand van de
gegevens van het dossier een naar
behoren gemotiveerd nieuw bevel
tot aanhouding he eft ui tgevaardigd )};
Overwegende dat bet hof van beroep op grand van die vaststellingen
en consideransen wettig beslist dat
bet bevel tot aanhouding van 9 februari 1993 regelmatig tegen eiser
was uitgevaardigd; dat bet middel,
in zoverre het kritiek oefent op die
beslissing, niet kan worden aangenomen;
Dat voor het overige het middel,
in zoverre het kritiek oefent enerzijds, op bet bevel tot aanh~uding
van 6 augustus 1992, dat geen verband houdt met de huidige hechtenis van eiser, en, anderzijds, op de
regelmatigheid van de in Nederland
gevoerde uitleveringsprocedure waarover de Belgische onderzoeksgerechten niet bevoegd zijn te oordelen,
niet ontvankelijk is;

17 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend vaorzitter - Verslaggever: de h. Lahausse Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advacaat-generaal - Advocaten: mrs.
J. Barnet en E. Vuylsteke, Brussel.
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clusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Delahaye en De Bruyn.

Nr. 151
1e KAMER - 18 maart 1993

1° BEW!JS

- BELASTINGZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSWAARDE PROCESSEN-VERBAAL - PROCESSEN-VERBAAL MET
BEWIJSKRACHT TOT BEWIJS VAN HET TEGENDEEL - ART. 154, TIVEEDE LID, SV. - DRAAGWIJDTE.

2o BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE) - BELASTING OP DE AUTOMA-
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TISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN - OVERTREDINGEN - BEWIJS - PROCESSEN-VERBAAL - BEWIJSWAARDE - PROCESSEN-VERBAAL MET BEWIJSKRACHT TOT BEWIJS VAN
HET TEGENDEEL.

ro Met de processen-verbaal die, ingevolge art. 154, tweede lid, in fine_,, Sv. tot
bewijs van het tegendeel bewiJskracht
hebben, zijn enkel die processen-vei'baal bedoeld, die zijn opgemaakt door
officieren of agenten aan wie bij de

wet uitdrukkelijk de bevoegdheid is
verleend om in een proces-verbaal de
erin vermelde overtredingen vast te
stellen (1).

2° De processen-verbaal opgemaakt door
de ambtenaren of agenten, die zijn bedoeld in art. 14 K.B. van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening be~
treffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en die
ingevolge die wettelijke bepaling ermee belast zijn overtredingen op te
sporen en de processen-verbaal inzake
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen op te maken,
Jeveren bewijs op zolang het tegendeel
niet is bewezen.
(• CENTRALE DES JEUX » N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F 1239 F)

18 maart 1993 -

1e kamer -

Voorzit-

ter en verslaggever: de h. Rappe, waarGelijkluidende con-

nemend voorzitter -

(1) Cass., 17 maart 1952 (Bull, e~ Pas., 195~,
I, 439) met concl. proc.-gen. Haymt de Terml-

court, toen adv.-gen.

3° KAMER -

10

22

maart

1993

AMBTENAAR - AMBTENMR {RIJK) STATUlrr - BEZOLDJGING - BEGRIP - VERGOEDING - UITKERING - TOELAGE.

2° ARBE!DSONGEVAL

OVERHEIDS·
PERSONEEL - BIJZONDERE REGELS - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID - GETROFFENE BEZOLDIGING - BEGRIP.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - BUR·
GERLIJKE ZAKEN - WETIELIJKE BEPALINGEN - TOEPASSING - OPGAVE DOOR DE
RECHTER.

1° en 2° De omstandigheid dat een vergoeding of een toelage bij een reglement enkel wordt toegekend ingeval
de ambtenaar met andere taken wordt
belast dan de normale taken van de
functie waartoe hij is benoemd, belet
niet dat zodanige vergoeding of toelage
wordt beschouwd also! ze is verschuldigd op grand het statuut van de ambtenaar noch dat ze derhalve is begrepen in de bezoldiging die de
personeelsleden der Rijksbesturen en
de andere rijksdiensten gedurende de
tijdelijke ongeschiktheid verder blijven
ontvangen wanneer zij door een arbeidsongeval zijn getroffen (1). (Art. 32
K.B. 24 jan. 1969; artt. 1 tot 5 K.B. 26
maart 1965.)
(1) Zie A. BUTGENBACH! JYfanue} de drt;it ~d
ministratif, p1incipes generau?', or_gamsatw13
et moyens d'action des admimstratJ.ons pubilques, Brussel, 1954, blz. 243, noot 2.
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3° Bij gebrek aan conclusie dienaangaande is, in burge_rlijke za!ren, de
rechter in de regel met verplJCht om
de wettelijke bepalingen waarvan hij
toepassing maakt, op te geven (2).
(Art. 97 Gw.)
(REGIE DER POSTERIJEN T. FRANCOTIE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 9424)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 15 maart. 1990 en
18 april 1991 door het Arbe1dshof te
Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 13, eerste
lid, 32 van het koninklijk besluit van 24
j anuari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere
rijksbesturen voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen naar en van het werk,
vervangen bij artikel 14 van het koninklijk besluit van 24 maart 1986, 1, 2, 3, 4
en 5 van het koninklijk besluit van 26
maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen
van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries,
doorda t het bestreden arrest van 15
maart 1990 zegt dat, krachtens artikel 32
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 de postambtenaren gedurende hun
tijdelijke ongeschiktheid hun bezoldiging
behouden die hun is verschuldigd op
grand van hun arbeidsovereenkomst of
hun statuut en beslist: « dat derhalve
client te worden vastgesteld, zonder daarbij vooraf het menings\ erschil tussen
partijen over de werkingssfeer van het
koninklijk besluit van 26 maart 1965 te
moeten beslechten, dat de eerste rechter
terecht erop heeft gewezen dat artikel 32
afwijkt van de artikelen 3 en 5 van voormeld koninklijk besluit, als de arbeidsonderbreking, zoals in casu, aan een arbeidsongeval is te wijten » en dat het hof
geen reden heeft om zijn rechtspraak opnieuw in discussie te stellen, waarin << ...
de toekenning van toelagen voor nachtprestaties wordt omschreven als een toelage tot bezoldiging van de nachtarbeid
omdat deze zwaarder is en, bovendien,
(2) Zie Cass., 7 jan. 1971 (A.C, 1971, 437).
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als een deel van de bezoldiging die aan
(de ambtenaar) is verschuldigd op grand
van zijn wettelijk (of) reglementair statuut, in geval van aanstelling van de
ambtenaar van de Regie der Posterijen
waarbij zodanige prestaties horen, vermits men dit bij de berekening van zijn
pensioen in aanmerking neemt », en
doordat het bestreden arrest van 18 april
1991, met bevestiging van het beroepen
vonnis, eiseres ertoe veroordeelt aan verweerder 12.996 frank te betalen, plus de
interest en de kosten, zijnde het totaal
van de betwiste vergoedingen en toelagen, op grand : << ... dat de kas- en exploitatievergoedingen, alsmede de vergoedingen voor de fietsdienst of voor het
besturen en het onderhoud van postwagens de werkelijke lasten van de ambtenaren niet dekken, zoals blijkt uit de,
vergeleken met de werkelijkheid, louter
vormelijk considerans in ieder besluit
(waarbij de vergoedingen of toelagen
worden vastgesteld) en volgens welke
" de ambtenaren van de Regie der Posterijen moeten worden vergoed voor de
lasten bij de uitvoering van buitengewoon werk ", zodat dienaangaande dezelfde redenering moet worden gehouden
als voor de toelagen voor nachtprestaties, nu die vergoedingen wegens uitvoering van bepaalde taken deel uitmaken
van de vergoeding die (verweerder) mag
vorderen voor het werk dat hij voor het
ongeval verrichte »,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 24 maart 1986, dat in werking is getreden op 1 mei 1986, dit is
voordat het bij het bestreden arrest van
18 april 1991 bevestigde vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Hoei, d.d. 17 februari 1988, het bedrag heeft vastgesteld van
de vergoedingen en toelagen die moeten
worden opgenomen in de basisbezoldigingen voor de berekening van de bedragen waarop verweerder na zijn algehele
tijdelijke ongeschiktheid recht heeft, de
personeelsleden van eiseres tijdens de
periode van hun tijdelijke ongeschiktheid enkel de bezoldiging behouden die
hun is verschuldigd op grond van hun
arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of
reglementair statuut; zo weliswaar artikel 13 van hetzelfde besluit, waarin het
begrip « bezoldiging >> wordt omschreven,
bepaalt dat buiten de wedde, de toelagen
of vergoedingen die geen werkelijke lasten dekken, begrepen zijn in de basisbezoldiging, die bepaling echter eraan toe-
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voegt dat het gaat om toelagen of
vergoedingen die zijn verschuldigd op
grand van de arbeidsovereenkomst of
het wettelijk of reglementair statuut; de
vergoedingen en toelagen waarvan sprake is in het koninklijk besluit van 26
maart 1965 worden verleend hetzij aan
de ambtenaar « die verplicht wordt werkelijke lasten te dragen die niet als normaal en aan het ambt onafscheidelijk
verbonden kunnen worden beschouwd »
(artikel 1 van voormeld koninklijk besluit) - in welk geval het bedrag ervan
forfaitair kan worden vastgesteld wanneer de toestand die aanleiding geeft tot
de toekenning van een vergoeding, zich
herhaaldelijk kan voordoen (artikel 2) hetzij aan de ambtenaar die « prestaties
verricht welke niet als normaal kunnen
worden beschouwd » (artikel 4); het dus
gaat om vergoedingen en toelagen die
niet zijn verschuldigd op grand van de
arbeidsovereenkomst of het statuut,
maar omdat de ambtenaar is aangesteld
voor taken met lasten of prestaties die
niet als normaal en onafscheidelijk verbonden kunnen worden beschouwd aan
het ambt waarvoor de ambtenaar is aangeworven of benoemd; uit het verslag
aan de Koning v66r het koninklijk besluit van 24 maart 1986 duidelijk blijkt
dat de wetgever, waar hij het begrip
~< basisbezoldiging )) voor de berekening
van de bedragen die zijn verschuldigd in
geval van tijdelijke ongeschiktheid ten
gevolge van een arbeidsongeval omschrijft, hieruit de in het koninklijk besluit van 26 maart 1965 bedoelde vergoedingen en toelagen heeft willen uitsluiten en geenszins van de bepalingen van
dat koninklijk besluit heeft willen afwijken, vermits in dat verslag aan de Koning wordt vermeld dat de in artikel 13
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 vermelde elementen van de bezoldiging - en dus oak de toelagen en vergoedingen - slechts in aanmerking komen, voor zover zij zijn verschuldigd op
grand van de arbeidsovereenkomst of
het statuut en dat vervolgens in hetzelfde verslag wordt gezegd dat: « za worden bij voorbeeld voor de personeelsleden die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 26 maart 1965 ... de
toelagen slechts toegekend voor zover
een ambtsonderbreking niet Ianger duurt
dan dertig dagen ,, »; aldus duidelijk
blijkt dat de wetgever de in het koninklijk besluit van 26 maart 1965 bedoelde
vergoedingen en toelagen niet heeft willen opnemen in de bezoldiging die is verschuldigd op grand van de arbeidsover-
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eenkomst of het statuut, in de zin van de
artikelen 13 en 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, en dat hij beperkingen heeft willen handhaven van
het recht op de vergoedingen en toelagen waarin voormeld koninklijk besluit
voorziet in geval van onderbreking van
de ambtsuitaefening en met name de
schorsing waarvan sprake is in artikel 3
van voormeld koninklijk besluit - van
de betaling van de farfaitaire vergoeding
en het verval, waarvan sprake is in artikel 5, van het recht op toelagen indien
de onderbreking meer dan dertig dagen
duurt; daaruit volgt dat de in het konink~
lijk besluit van 26 maart 1965 bedoelde
vergoedingen en toelagen geen verband
houden met de krachtens het statuut
verschuldigde bezoldiging, in de zin van
de artikelen 13 en 32 van het koninklijk
besluit van 24 januari 1969, zodat dit besluit niet heeft kunnen afwijken van de
bepalingen van voormeld besluit, door
het recht op de statutaire bezoldiging tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te handhaven en dat die bestreden arresten geenszins, aan de hand
van zodanige afwijking, naar recht hebben kunnen beslissen dat verweerder
recht had op de betwiste toelagen en vergaedingen (schending van alle in het
middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grand-

wet);
tweede onderdeel, het arrest van 15
maart 1990, met verwijzing naar de
rechtspraak van het Arbeidshof te Luik,
beslist dat de toelagen vaor nachtprestaties een bezoldiging zijn die is verschuldigd op grand van het statuut, ingeval de
ambtenaar voor zodanige prestaties is
aangesteld, vermits, enerzijds, het gaat
om een toelage tot bezoldiging van de
nachtarbeid omdat deze zwaarder is en,
anderzijds, zulks bij de berekening van
het pensioen in aanmerking wordt gena~
men; het arrest van 15 maart 1990 echter
niet zegt ap welke wettelijke grondslag
het die overweging betreffende de berekening van het pensiaen doet steunen en
Uw Hof dan ook niet in staat stelt die
grond van de beslissing te toetsen
(schending van artikel 97 van de Grand-

wet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in dat
onderdeel kritiek oefent op de beslissing van de appelrechter, volgens
welk artikel 32 van het konink!ijk
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besluit van 24 januari 1969 van de
artikelen 3 en 5 van het koninklijk
besluit van 26 maart 1965 zou afwijken ingeval de arbeidsonderbreking
te wijten is aan een arbeidsongeval;
dat zij betoogt dat de in het koninklijk besluit van 26 maart 1965 bedoelde vergoedingen en toelagen
verschuldigd zijn omdat de ambtenaar is aangesteld voor taken met
lasten of prestaties die niet als normaal en onafscheidelijk verbonden
kunnen worden beschouwd aan het
ambt waarvoor de ambtenaar is benoemd; dat zij eruit afleidt dat die
vergoedingen en toe!agen geen verband houden met de krachtens het
statuut verschuldigde bezoldiging;
Overwegende dat artikel 32 van
het koninklijk besluit van 24 januari
1969 bepaalt dat de aan dit besluit
onderworpen pesoneelsleden « tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging behouden
verschuldigd op grond van (... ) hun
wettelijk of reglementair statuut »;
Overwegende dat de woorden « op
grond van hun statuut » de statutaire toestand beogen van de ambtenaar wiens bevoegdheden, plichten
en rechten bij de wetten en reglementen, en dus eenzijdig door de
bevoegde overheden, onpersoonlijk
en algemeen zijn vastgesteld;
Dat de omstandigheid dat een vergoeding of een toelage bij een reglement enkel wordt toegekend ingeval
de ambtenaar met andere taken
wordt belast dan de normale taken
van de functie waartoe hij is benoemd, niet belet dat zodanige vergoeding of toelage wordt beschouwd
alsof deze is verschuldigd op grond
van het statuut van de ambtenaar;
Dat
recht;
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het

onderdeel

faalt

naar

Wat het tweede onderdeel betreft:
In zoverre in het onderdeel scherrding van artikel 97 van de Grondwet
wordt aangevoerd :
Overwegende dat het middel aan
het arbeidshof verwijt dat het de

wettekst niet opgeeft waarop het
steunt om te zeggen dat, bij de berekening van het pensioen, de toelagen voor nachtprestaties worden in
aanmerking genomen;
Overwegende dat de burgerijke
rechter, onderverminderd de verplichting om op een conclusie te antwoorden, niet ertoe gehouden is de
wettelijke bepalingen op te geven
waarop de redenen van zijn beslissing zijn gegrond;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 maart 1993 -

3e kamer -

Voorzit-

ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever: de h. Verheyden - Andersluidende conclusie (3) van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Adovcaat:
mr. De Bruyn.
{3) Het O.M. had tot vernietiging geconcludeerd. Volgens bet O.M. behoudt men, ingevolge art. 32' K.B. van 24 jan. 1969, enkel en aileen de bezoldiging op grond van de arbeidsovereenkomst of bet wettelijk of reglementair
statuut. Het was derhalve van oordeel dat de
in K.B. van 26 maart 1965 bedoelde vergoedingen en toelagen, in de regel, geen deel uitmaken van die bezoldiging, aangezien het volgens
art. 1 van voormeld K.B. gaat om vergoedingen die aan de ambtenaar worden toegekend
die verplicbt wordt werkelijke lasten te dragen, die niet als normaal en aan bet ambt onafscbeidelijk verbonden kunnen worden beschouwd en volgens art. 4 van hetzelfde K.B.,
bet gaat eigenlijk om toelagen die worden toegekend wegens bet verrichten van prestaties
die niet als normaal kunnen worden beschouwd.
Volgens bet O.M. gaat bet dus eigenlijk om
vergoedingen en toelagen die niet zijn verschuldigd op grand van de arbeidsovereenkomst of van bet wettelijk of reglementair statuut. Het voegde eraan toe dat bet Verslag aan
de Koning v66r bet K.B. van 24 maart 1986 tot
staving dient van deze interpretatie van de reglementaire teksten (Verslag aan de Koning
v66r KB. van 24 maart 1986 houdende wijziging van de reglementering betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van bet werk en
voor beroepsziekten in de overheidssector, Fasin., 1986, biz. 193, toelichting op art. 14).
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9° CASSATIEBEROEP
3e

KAMER -

22 maart 1993

Nr. 153
BURGERLIJKE

ZAKEN - VORMEN - VORM VAN HET CASSA·
TIEBEROEP EN VERMELDINGEN - GROND
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - MIDDELEN
- AFWEZIGHEID.

1° CASSATIEMIDDELEN -

BELANG R.V.A. - CASSATIEBEROEP- BESTREDEN ARREST - ADMINISTRATIEVE BESLISSING VERNIETIGING - WERKLOZE - UITSLUITING
- VERVANGING.

2° WERKLOOSHEID -

VERNIETIGING OMVANG - BURGERLIJKE ZAKEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING BESLISSING DIE ENKEL HET GEVOLG IS GEVOLG.

RECHT OP UITKE·

RING - GEWESTELIJK INSPECTEUR - BESLISSING - OPROEPING EN VERHOOR VAN
DE WERKLOZE - TENLASTEGELEGDE FElTEN
- BIJKOMENDE INLICHTINGEN - SCHRIFTELIJK VERWEER.

3° RECHT VAN VERDED!G!NG-

BUR·
GERLIJKE ZAKEN WERKLOOSHEID RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING GEWESTELIJK INSPECTEUR - BESLISSING OPROEPING EN VERHOOR VAN DE WERKLOZE
-TEN LASTE GELEGDE FElTEN- BIJKOMENDE INLICHTINGEN - SCHRIFI'ELIJK VERWEER.

4° WERKLOOSHEID -

10° CASSATIE -

RECHT OP UITKE·

RING - GEWESTELIJK INSPECTEUR - BESLISSING - OPROEPING EN VERHOOR VAN
DE WERKLOZE - TEN LASTE GELEGDE FElTEN - BIJKOMENDE INLICHTINGEN - MONDELING VERWEER.

5° RECHT VAN VERDEDIG!NG-

BUR·
GERLIJKE ZAKEN WERKLOOSHEID RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING GEWESTELIJK INSPECTEUR - BESLISSING OPROEPING EN VERHOOR VAN DE WERKLOZE
- TEN LASTE GELEGDE FElTEN - BIJKOMENDE INLJCHTINGEN - MONDELING VERWEER.

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan

be~

lang, is het middel tot staving van het
cassatieberoep van de R. V.A., waarin
aan het bestreden arrest wordt verweten dat het de administratieve beslisM
sing van de gewestelijk inspecteur
voor de werkloosheid vernietigt, wan~
neer enerzijds, het bestreden arrest,
na die administratieve beslissing te
hebben vernietigd, de werkloze uitsluit
uit het recht op werkloosheidsuitkeM
ring, en, anderzijds, het middel geen
kritiek oefent op die beslissing van het
arrest dat de vernietigde administraM
tieve beslissing vervangt.
2° en 3° De werkloze kan bij de geweste-

lijk inspecteur voor de werkloosheid
schriftelijk verweer voeren over de bij~
komende inlichtingen waarvan hij kennis heeft gekregen en die betrekking
hebben op de hem ten laste gelegde
feiten (1). (Art. 174, eerste en vierde
lid, 9', Werkloosheidsbesluit.) (2)

4° en 5° Alvorens zijn beslissing te ne6°

WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING - HERSTEL VAN DE WERKLOZE IN ZJJN
RECHTEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIALE ZAKEN - WERKLOOSHEID RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING HERSTEL VAN DE WERKLOZE IN ZIJN RECHTEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.

7°

8° WERKLOOSHE!D -

ALLERLEI - CON·
TROLE - CONTROLEKAART - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - ART. 195 WERKLOOSHEIDSBESLUIT - DRAAGWIJDTE.

men, waarbij het recht op werkloos~
heidsuitkering wordt ontzegd of beperkt, behoeft de gewestelijk in~
specteur de werkloze niet op te roepen
om mondeling verweer te voeren over
de bijkomende inlich tingen die alleen
betrekking hebben de hem telastgelegde feiten en waarover de betrokkene

(1) Zie Cass., 11 sept. 1989, A.R. nr, M 712 N
(A.C., 1989-90, nr. 20); 30 sept. 1991, A.R. nr.
M 780 N, en 14 okt. 1991, A.R. nr. M 786 N
(ibid,, 1991-92, nrs. 59 en 89).
(2) en (4) Zie art. 144, §§ 1 en 2, go, Werkloosheidsbesluit.
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reeds regelmatig is gehoord (3). (Art.
174, eerste en vierde lid, 9°, Werkloosheidsbesluit.) (4)
6° en 7° De rechter mag de werkloze in
zijn recht op werkloosheidsuitkering
niet met terugwerking herstellen dan
met inachtneming van de reglementsbepalingen inzake werkloosheid (5}.
(Art. 260, eerste lid, Werkloosheidsbesluit.) (6)
8° De administratieve sanctie waarvan
sprake is in art. 195, eerste en derde
lid, Werkloosheidsbesluit is zonder
enig voorbehoud van toepassing {7).
go In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk het cassatieberoep tegen een rechterlijke beslissing waarop de eiser in
geen enkel middel kritiek oefent (8).
(Art. 1080 Ger.W.)
10° Gedeeltelijke vernietiging van een
beslissing brengt in diezelfde mate
vernietiging mede van de beslissing
die enkel het gevolg is van de eerste
beslissing (9).
(R.V.A. T. MERA ALVAREZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9491)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 19 december 1990
(3) Zie Cass., 2 feb. 1987, A.R. nr. 5492 (A.C.,
1986-87, nr. 319); 14 okt. 1991, A.R. nr. 7542
(ibid., 1991-92, nr. 86); zie ook Cass., 7 feb.
1983, A.R. nr. 3731 (ibid., 1982-83, nr. 322); 10
sept. 1984, A.R. nr. 4337 (ibid. .1~84-895, nr. 22);
1
24 maart 1986, AR. nr. 5090 vb1d.,
1985-86, nr,
466); 14 dec. 1987, A.R. nr. 5916 (ibid., 1987-88,
nr. 231).
(4) Zie noot op vorige blz.
(5) Zie Cass., 26 feb. 1975 (A.C., 1975, 736),
redenen.
(6) Zie art, 152 Werkloosheidsbesluit,
(7) Zie art. 154 Werkloosheidsbesluit.
(8) Cass., 15 feb. 1988, A.R. nr, 7895 (A.C.,
1981-88, nr. 364); 17 okt. 1988, A.R. nr. 8264
(~b~d., 1988-89, nr, 89); 18 juni 1992, A.R. nr, 9349
(1b1d., 1991-92, nr. 550).
(9) Cass., 15 feb. 1988, A.R. nr. 7895 (A.C.,
1987-88, nr. 364).
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en 17 april 1991 door het Arbeidshof
te Bergen gewezen;

I. In zoverre het cassatieberoep
tegen het arrest van 19 december
1990 is gericht;
Over het eerste middel: schending van
artikel 174, en inzonderheid 174, eerste
en vierde lid, 9°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals het is gewijzigd, wat betreft het eerste lid, bij artikel 4 van het koninklijk
besluit van 30 december 1986, en wat betreft het vierde lid, go, bij artikel 1, 2°,
van het koninklijk besluit van 3 april
1984, die te dezen van toepassing zijn, en
miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest van 19
december 1990, op verweerders beroep
tegen de beslissing van 1 april 1988 van
de gewestelijk inspecteur voor de werkloosheid die hem verweet dat hij zijn bijkomstige werkzaamheid op 20 juni 1987
heeft uitgeoefend zonder het overeenstemmend vakje van zijn controlekaart
te hebben geschrapt, beslist: 1o hem uit
uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkering voor de dag van 20 juni
1987 (artikel 126 van het koninklijk besluit), en 2° de onrechtmatig ontvangen
werkloosheidsuitkering v66r die dag te~
rug te vorderen (artikelen 210 en 211 van
hetzelfde koninklijk besluit), en 3° hem
uit te sluiten van het genot van de werkloosheidsuitkering gedurende een periode van vier weken met ingang op 4 april
1988, wegens onrechtmatig stempelen
(artikel 195 van hetzelfde koninklijk besluit), nu het erop wijst: 1) dat verweer~
der v66r de betwiste beslissing van 1
april 1988 tweemaal is opgeroepen bij
brieven van 6 oktober 1987 en 29 februa~
ri 1988 om hem, respectievelijk op 13 ok~
tober 1987 en 8 maart 1988, in zijn ver~
weermiddelen te horen; 2) dat, zo de
oproeping van 6 oktober 1987 « het ten
laste van verweerder opgemaakt procesverbaal » beoogt, uit de omstandigheden
van de zaak duidelijk blijkt dat verweerder wel degelijk is opgeroepen over het
feit dat door de betwiste administratieve
beslissing van 1 april 1988 tegen hem in
aanmerking is genomen, te weten of hij
al dan niet zijn winkel op 20 juni 1987
heeft geopend, en dus daarover is gehoord (arrest, bladzijde 11.1 6de b, tweede lid); 3) dat de oproeping van 29 februari 1988 vermeldt dat uitspraak zal
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worden gedaan op grond van 1° << het op
21 september 1987 te uwen laste opgestelde proces-verbaal en 2° de door u ontvangen werkloosheidsuitkering onde~. de
"gelsoleerde" code (arrest bladziJde
10.1.6.) A), tweede lid) "; 4) dat uit verweerders verklaring d.d. 13 oktober 1987
volgt dat hij, in tegenstelling tot wat
werd betoogd en niettegenstaande de onduidelijke verwoording in de oproeping,
op de hoogte was van het hem ten laste
gelegde feit dat hij op 20 juni 1987 had
gewerkt zonder de controlekaart af te
stempelen en dat hij zijn verweer zeer
goed had voorbereid nu hij bij zijn verhoor de verklaringen had overgelegd
waarvan hij hoopte dat ze hem zouden
vrijpleiten (arrest, bladzijde 12, eerste
lid); 5) dat eisers diensten ten gevolge
van het neerleggen van die stukken een
bijkomend onderzoek hebben gedaan
waarvan de resultaten ter kennis van
verweerder zijn gebracht bij zijn verschijning op 8 maart 1988 (arrest, bladzijde 12.1.6) c)); 6) dat bovendien, met betrekking tot 20 juni 1987, uit het administratief dossier en inzonderheid uit het
bijkomend onderzoek blijkt dat sommige
mensen die de overgelegde verklaringen
hadden ondertekend bij hun verhoor
door eisers diensten, hebben bevestigd
dat verweerders winkel geopend was, zij
het een klein gedeelte van -de dag, terwijl op een getuige na, niemand kon bevestigen dat eisers winkel die dag helemaal niet was geopend, zelfs niet gedurende een korte tijd; dat overigens de
wijze waarop verweerder de op 13 oktober 1987 overgelegde verklaringen heeft
verkregen, die uit welwillendheid zijn
verstrekt, hen elke geloofwaardigheid
ontneemt; dat verder de vrijwillige terugbetaling door verweerder van een ten onrechte betaalde bedrag dat eiser wilde
terugvorderen, de overtuiging die uit het
geheel van die gegevens (arrest, bladzijde 17, 2de lid) volgt, nag versterkt, en
noch door eiser noch door het openbaar
ministerie wordt betwist, en dat evenmin
op grand van de stukken van het dossier
kan worden betwist, dat verweerder niet
opnieuw is opgeroepen om in zijn verweermiddelen te worden gehoord, met
betrekking tot de bijkomende inlichtingen die de bevoegde R.V.A.-diensten hebben ingewonnen ten gevolge van het
overleggen van de verklaringen (arrest,
bladzijde 12.1.6) c), tweede lid) en daaruit afleidt dat de administratieve procedure het recht van verdediging niet heeft
geeerbiedigd, waarbij de beslissing van 1
april 1988 van de gewestelijke werkloos-
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heidsinspecteur dus aan nietigheid lijdt
en bij gevolg met wij ziging van het beroepen vonnis, de administratieve beslissing
vernietigt, op grand : op het vlak van de
beginselen: 1) dat, ofschoon artikel 174,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963, de gewestelijk inspecteur voor de werkloosheid ertoe verplicht, alvorens een beslissing te nemen
waarbij het recht op uitkering wordt beperkt of geschorst, de werkloze op te roepen om hem te horen, het algemeen beginsel van het recht van verdediging
vereist dat de burger voldoende tijd
moet krij gen om zij n verweer voor te berei den en dat de precieze en volledige tegen hem aangevoerde grieven worden
uiteengezet in de brief waarbij hij wordt
opgeroepen om in zijn verweermiddelen
te worden gehoord (arrest, bladzijde 8,
1.4°); 3) dat het vierde lid, go, van datzelfde artikel 174, dat zegt dat « de werkloze
niet moet worden gehoord, wanneer hij
reeds werd verhoord in toepassing van
het eerste lid en de inspecteur terzake
bijkomende inlichtingen ingewonnen
heeit )) onverenigbaar is met het algemeen b~ginsel van het recht van verdediging in zoverre daardoor sommige gegevens waarop de beslissing van de gewestelijk inspecteur voor de werkloosheid
kan gegrond zijn, aan het tegensprekelijk debat worden onttrokken (arrest,
bladzijde 9, eerste lid); 3) en dat voormeld artikel 174, vierde lid, 9°, niet mag
worden toegepast ingevolge het algemeen rechtsbeginsel, vastgelegd in artikel 107 van de Grondwet, dat de rechter
verbiedt een norm toe te passen die een
hogere norm schendt, bij voorbeeld een
koninklijk besluit dat een algemeen
rechtsbeginsel miskent (arrest, bladzijde
10, derde lid), en, te dezen: 1) dat aileen
het feit bij de verschijning op 8 maart
1988 kennis te hebben van de gegevens
uit de bijkomende onderzoeken bij derden door de R.V.A.-diensten, vanzelfsprekend niet kan volstaan om verweerder in
staat te stellen zijn verweer tijdens datzelfde verhoor op afdoende wijze voor te
bereiden (arrest, bladzijde 12 in fine); 2)
dat een afdoend en passend verweer vereist dat er voldoende tijd is om het voor
te bereiden en vervolgens voor te dragen
(arrest, bladzijde 13, eerste lid); dat het
algemeen beginsel van het recht van verdediging wordt miskend wanneer een
dergelijke termijn niet wordt toegekend
en de werkloze niet wordt « heropgeroepen » om hem te horen gelet op die bijkomende onderzoeken (arrest, bladzijde
13, eerste lid); en 3) dat de administratie-
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ve procedure, zeals ze te dezen is gevoerd, ten aanzien van eiser foutief is
(arrest, bladzijde 13, voorlaatste lid}, zodat, gelet op het in artikel 107 van de
Grondwet vastgelegde algemeen rechtsbeginsel, het door eiser tot afwij zing van
de grief van nietigheid aangevoerde artikel 174, vierde lid, 9°, van het organiek
koninklijk besluit niet mag worden toegepast omdat het strijdig is met het algemeen beginsel van het recht van verdediging (arrest, bladzijde 13 in fine),
terwijl artikel174, eerste lid, als beginsel stelt dat << alvorens een beslissing te
nemen waarbij het recht op uitkering
wordt ontzegd of beperkt of geschorst,
de inspecteur de werkloze oproept om
hem te horen »; die bepaling, die gegrond is op het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, de werkloosheidsinspecteur ertoe verplicht de werkloze opnieuw op te roepen om hem te horen wanneer hij het bestaan van nieuwe
grieven vaststelt die tijdens de vorige
verhoren niet ter kennis van de werkloze
waren gebracht; zulks ook het geval is
als die grieven berusten op dezelfde gegevens als die waarover de inspecteur de
werkloze vroeger had verhoord zonder
hem te waarschuwen dat die gegevens
konden leiden tot de ontzegging, de beperking of de schorsing van de werkloosheidsuitkeringen; artikell74, door in zijn
vierde lid, go, te bepalen dat de werkloze
niet moet worden gehoord, wanneer hij
reeds werd verhoord in toepassing van
het eerste lid en de inspecteur terzake
bijkomende inlichtingen ingewonnen
heeft, noch een beperking noch een uitzondering invoert op de verplichting die
door het eerste lid aan de inspecteur
voor de werkloosheid wordt opgelegd; uit
de tekst van het vierde lid, go, blijkt dat,
onder verwijzing naar de uitdrukkelijke
bewoordingen van het eerste lid, voor
het vrijstellen van de inspecteur voor de
werkloosheid van het opnieuw oproepen
van de werkloze, als voorwaarde is gesteld dat hij voordien regelmatig is gehoord, overeenkomstig de bepalingen
van het eerste lid; bijgevolg, wanneer uit
de bijkomende onderzoeken van de inspecteur het bestaan van nieuwe grieven
zou blijken, die geen « bijkomende inlichtingen » bij de reeds ingewonnen inlichtingen zijn, aan de in het vierde lid,
go, aangewezen toepassingsvereisten niet
zou zijn voldaan, waarbij dan krachtens
het eerste lid de werkloze opnieuw moet
worden gehoord; daaruit volgt dat de bepalingen van het vierde lid, go, van artikel 17 4 met die van het eerste lid een ~e-
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heel uitmaken, waarbij het eerste lid,
waarin het beginsel van het recht van
verdediging wordt vastgelegd, het toepassingsgebied van de in het vierde lid, go,
aangewezen vrijstelling beperkt,
bijgevolg, eerste onderdeel, het bestreden arrest, door als beginsel te stellen
dat artikel 174, vierde lid, go, onverenigbaar is met het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, in zoverre het
bepaalt dat sommige gegevens waarop
de beslissing van de gewestelijk inspecteur voor de werkloosheid kan gegrond zijn, worden onttrokken aan het
tegensprekelijk debat, dat de essentie
vormt van het recht van verdediging, en
te oordelen dat naar luid van artikel174,
vierde lid, go, de inspecteur voor de
werkloosheid na zijn bijkomend onderzoek, de werkloze niet opnieuw hoeft op
te roepen om hem te horen, ongeacht de
aard of de draagwijdte van de ingewonnen inlichtingen, aan die bepaling een
draagwijdte geeft die zij niet heeft, nu
die vrijstelling van oproeping van de
werkloze alleen geldt in de gevallen
waarin enkel inlichtingen zijn ingewonnen die de inlichtingen uit het dossier
aanvullen, met uitsluiting van ieder
nieuw feit dat met de eerste niets te rnaken heeft; zodat het arrest het eerste en
het vierde lid, go, van artikel 17 4 van het
koninklijk besluit van 20 december 1g53
schendt en zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;

tweede onderdeel, het arrest, door vast
te stellen, enerzijds, dat verweerder wel
degelijk op 6 oktober 1987 was opgeroepen en op 13 oktober eerstvolgend was
gehoord, over de feiten die de grondslag
van de betwiste administratieve beslissing uitmaken, te weten het feit of hij
zijn winkel op 20 juni 1987 al dan niet
heeft geopend, anderzijds, dat hij zijn
verweer zeer goed had voorbereid en een
tiental verklaringen heeft overgelegd, en
dat bovendien het resultaat van het bijkomend onderzoek door de inspecteur
ter kennis van de verweerder is gebracht
bij zijn verschijning op 8 maart 1988,
waarbij overigens bleek dat de overgelegde verklaringen helemaal niet geloofwaardig waren, en in geen van zijn motieven te preciseren of de tij dens het
onderzoek ingewonnen inlichtingen nieuwe gegevens bevatten die, nu zij tot dan
niet ter kennis van verweerder waren
gebracht, een nieuw verhoor zouden hebben verantwoord, aangezien die nieuwe
gegevens invloed kunnen hebben op
reeds aan verweerder ten laste gelegde
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feiten, niet naar recht beslist om te de*
zen artikel 174, vierde lid, 9°, niet toe te
passen, dat de controleur aileen vrijstelt
van het opnieuw oproepen van de werkloze na bet bijkomend onderzoek, als de
ingewonnen inlichtingen de aanvulling
vormen van die waarvoor de werkloze
reeds overeenkomstig het eerste lid van
die bepalingen is gehoord; zodat het arrest het eerste en vierde lid, go, van artikel 174 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 schendt en zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt:

Overwegende dat het middel het
arrest de vernietiging van de adrninistratieve beslissing van 1 april
1988 verwijt;
Overwegende dat het arrest die
administratieve beslissing vernietigt
en vervolgens beslist dat verweerder
« met toepassing van artikel 126 van
het organiek koninklijk besluit van
20 december 1963 geen aanspraak
kan maken op werkloosheidsuitkering voor de dag van 20 juni 1987 »
en « dat bijgevolg de terugvordering
van (eiser) ten laste van (verweerder) van de werkloosheidsuitkering
voor 20 juni 1987 gegrond is »;
Dat die niet bekritiseerde beslissing van het arrest in de plaats van
de vernietigde administratieve be~
slissing komt in zoverre zij verweerder uitsloot van het recht op werkloosheidsuitkering voor de dag van
20 juni 1987 en de terugvordering
van de voor die dag ontvangen
werkloosheidsuitkering beval;
Dat het middel in zoverre bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 174 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 in zijn eerste lid bepaalt
dat alvorens een beslissing te ne~
men waarbij het recht op uitkering
wordt ontzegd, beperkt of geschorst,
de gewestelijk inspecteur voor de
werkloosheid de werkloze oproept
om hem te horen en, in zijn vierde
lid, go, dat de werkloze niet moet
worden gehoord, wanneer hij reeds
werd verhoord in toepassing van het
eerste lid en de inspecteur terzake
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bijkomende inlichtingen heeft ingewonnen;
Overwegende dat, enerzijds, die
bepaling die alleen de oproeping en
het verhoor van de werkloze over de
hem ten laste gelegde feiten regelt,
laatstgenoemde niet verbiedt bij de
inspecteur schriftelijk verweer te
voeren over de bijkomende inlichtin~
gen waarvan hij kennis heeft gekregen en die betrekking hebben op die
feiten;
Overwegende
dat,
anderzijds,
noch uit enige wettelijke bepaling
noch uit enig algemeen rechtsbeginsel volgt dat de inspecteur, alvorens
een beslissing te nemen, de werklo~
ze moet oproepen om gehoord te
worden over de ingewonnen bijkomende inlichtingen die alleen betrekking hebben op de hem ten laste gelegde feiten en waarover de
bettokkene reeds regelmatig is gehoord;
Overwegende dat het arrest « de
administratieve beslissing van 1
april 1988 nietig verklaart » op
grond dat « voormeld artikel 174,
vierde lid, go, onverenigbaar is met
het algemeen beginsel van het recht
van verdediging in zoverre het bepaalt dat sommige gegevens waarop
de beslissing van de inspecteur voor
de werkloosheid kan gegrond zijn,
worden onttrokken aan het tegensprekelijk debat, dat de essentie
vormt van het recht van verdedi~
ging » en " dat (eiser) het initiatief
diende te nemen om, met eerbiediging van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, (verweerder) opnieuw op te roepen gelet op
de bijkomende gegevens die (eiser)
had ingewonnen, zodat de werkloze
zijn verweer kon voorbereiden »;
Dat het arrest aldus zijn beslissing dat de administratieve beslissing van 1 april 1988 nietig is in zoverre zij verweerder uitsloot van het
recht op werkloosheidsuitkering gedurende vier weken vana£ 4 april
1988 wegens onrechtmatig stempelen, niet naar recht verantwoord;
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Dat het onderdeel, in zoverre het
ontvankelijk is, gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 153 en inzonderheid
153, § 4, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, als gewijzigd bij artikel 9 van het koninklij k besluit van 28 mei 1986, dat te dezen van
toepassing is, 195 van voormeld koninklijk besluit van 20 december 1963 en inzonderheid 195, eerste en derde lid, als
gewijzigd bij artikel 10 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1979, dat te dezen van toepassing is, 172 en inzonderheid 172, eerste lid, zoals het is gewijzigd
bij artikel 29.1 van het koninklijk besluit
van 6 oktober 1978 en bij artikel 3 van
het koninklijk besluit van 30 december
1986, 175 van voornoemd koninklijk besluit van 20 december 1963, als gewijzigd
bij artikel 14 van het koninklijk besluit
van 1 december 1967 en bij artikel 31
van het koninklijk besluit van 6 oktober
1978, 176 van het koninklijk besluit van
20 december 1963, als gewijzigd bij artikel 32 van het koninklijk besluit van 6
oktober 1978, 260 van voornoemd koninklijk besluit van 20 december 1963, en inzonderheid artikel 260, eerste lid, zoals
het is gewijzigd bij artikel 42, 1°, van het
koninklijk besluit van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat nog steeds van
kracht is, als gewijzigd bij artikel 63, § 2,
van artikel 3 van de wet van 8 oktober
1967,

doordat het arrest van 19 december
1988 de administratieve beslissing van 1
april 1988 vernietigt, vaststelt dat verweerder het herstel van zijn recht op
werkloosheidsuitkering heeft gevraagd,
en vervolgens, nu het oordeelt « dat het
hof niet alleen de betwiste administratieve beslissing hoort te censureren, maar
eveneens de onvolkomenheid ervan
hoort te verhelpen, gelet op de mate
waarin de zaak bij het hof aanhangig is,
op het beginsel van de autonomie van de
procespartijen en op de toekenningsvoorwaarden in de reglementering van de
werkloosheidsverzekering », beslist, enerzijds, met betrekking tot verweerders
uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering voor de dag van 20 juni
1987, met toepassing van de in het middel aangewezen bepalingen van artikel
126 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 : dat verweerder « geen aanspraak kan maken op uitkering voor die
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dag >> op grond dat uit de gegevens van
de administratieve procedure die niet
zijn vernietigd blijkt dat het hem ten laste gelegde feit is aangetoond (bladzijde
17 van het arrest, tweede lid) en bijgevolg het beroepen vonnis bevestigt, en
anderzijds, met betrekking tot het ontzeggen aan verweerder van het recht op
werkloosheidsuitkering gedurende een
periode van vier weken met ingang op
4 april 1988 wegens onrechtmatige afstempeling van zijn controlekaart, met
toepassing van het in het middel aangewezen artikel 195 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, dat verweerder voor die periode in zijn recht op
uitkering dient te worden hersteld en eiser bijgevolg moet worden veroordeeld
om hem het bedrag te betalen dat overeenstemt met vier weken bovenvermelde
uitkering op grand dat, zo « het niet
staat aan het hof een nieuwe administratieve sanctie in de plaats te stellen van
de sanctie die op grand van artikel 195
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 bij beslissing van 1 april 1988
door de administratieve over heid is genomen ))' de Rechterlijke Macht tach
« bevoegd is op uitspraak te doen over
de uitkering ... onder de bij de reglementering vastgestelde voorwaarden en aldus het aanhangig gemaakte geschil volledig te beslechten ... »,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 172, eerste lid, « de inspecteur in
wiens ambtsgebied de werkloze verblijft,
aile beslissingen neemt over de toekenning, beperking of ontzegging van het
recht op werkloosheidsuitkering »; de beslissing die het recht op werkloosheidsuitkering beperkt of weigert, door de inspecteur ter kennis van de werkloze
wordt gebracht (artikell75, § 2); laatstgenoemde bovendien een door hem genamen beslissing mag herzien welke wegens ontstentenis van beroep bij het
bevoegd rechtscollege definitief geworden is, waarbij het in het middel aangewezen artikel 176 de voorwaarden bepaalt waaronder die herziening kan gebeuren; naar luid van artikel 7, § 11, van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, dat nag steeds van kracht
is, « geschillen over rechten, ontstaan uit
de werkloosheidsregeling, tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren ... 11, waarbij de vordering ingeleid
voor de arbeidsrechtbank niet schorsend
werkt; voormeld artikel 7, § 11, bij de inwerkingtreding van de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen
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217 tot 259 van het hoofdstuk III, eerste
afdeling, betreffende de organisatie van
de rechtscolleges, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 heeft verworpen; het eerste lid van artikel 260 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 bepaalt dat de beslissingen door de
bevoegde rechtsmacht in het voordeel
van de werklozen genomen, slechts terugv.rerkende kracht kunnen hebben
voor zover de werklozen zich tijdens de
betwiste periode naar de bepalingen van
dit besluit hebben gedragen; uit het geheel van die bepalingen volgt dat de beslissing tot toekenning, beperldng, ontzegging of schorsing van het recht op
werkloosheidsuitkering behoort tot de
bevoegdheid van de gewestelijk inspecteur voor de werkloosheid, zij het
onder toezicht van de Rechterlijke
Macht; dat dit toezicht evenwel niet on~
beperkt is; aldus de beslissing die een
administratieve beslissing van de gewestelijke inspecteur tegen de werkloze geheel of gedeeltelijk vernietigt, aileen terugwerkende kracht heeft onder de voorwaarden aangewezen in artikel 216 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963· het arrest bijgevolg, door te beslissen dat eiser hersteld wordt in zijn recht
op werkloosheidsuitkering, voor de periode van vier weken met ingang op 10
april 1988, en eiser te veroordelen om
hem het bedrag te betalen dat met vier
weken uitkeringen overeenstemt, en, onder aanvoering van « de mate waarin de
zaak bij het hof aanhangig is, van het
beginsel " van de autonomie van de procespartijen" en van de toekenningsvoorwaarden » van de werkloosheidsuitkering, zegt dat het arbeidshof bevoegd is
om kennis te nemen van verweerders
vordering tot herstel van zijn rechten gedurende de voormelde periode, beslist
dat de vernietiging van de administratieve beslissing van 1 april 1988 terugwerkende kracht heeft tot de datum van die
beslissing, zonder in een van zijn overwegingen vast te stellen dat verweerder,
overeenkomstig het in het middel aangewezen artikel 216, gedurende de hele gerechtelijke procedure, de verordende bepalingen van werkloosheidsverzekering
heeft nageleefd; daaruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht heeft beslist verweerder te herstellen in zijn
recht op werkloosheidsuitkering voor de
periode van vier weken met ingang op 4
april 1988 en bijgevolg de in het middel
(aangewezen)
wettelijke
bepalingen
schendt (artikelen 172, en inzonderheid
172, eerste lid, 175, 176, 260 en inzonder-
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heid 260, eerste lid, van het in het middel aangewezen koninklijk besluit van 20
december 1963 evenals artikel 7, inzonderheid artikel 7, § 11, van de in het middel aangewezen besluitwet van 28 december 1944);
en terwijl, in bijkomende orde, tweede
onderdeel, naar luid van artikel 153, § 4,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, als gewijzigd bij artikel
9 van het koninklijk besluit van 28 mei
1986, « de werkloze die, in de loop van
een dag, een activiteit in de zin van artikel 126 uitoefent, vooraf het overeenkomstig vakje op zijn controlekaart moet
schrappen ... » en « de werkloze zijn con~
trolekaart bij de eerste vordering moet
voorleggen en ze op de plaats van zijn
tewerkstelling bewaren >>; het niet naleven van die verplichtingen wordt gestraft
door de in het middel aangewezen bepalingen van artikel 195 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, zoals het
is gewijzigd bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1979 waarvan
het eerste lid bepaalt dat « de werkloze
die zijn controlekaart ten onrechte heeft
laten afstempelen, van het recht op
werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten voor een periode van vier tot zesentwintig weken >>, en dat in zijn derde lid
zegt dat « wordt geacht zijn controlekaart ten onrechte te hebben Iaten afstempelen de werkloze die zich niet
heeft gedragen naar de bepalingen van
artikel 153, § 4 »; uit de samenlezing van
die teksten volgt dat de uitsluitingsmaatregel die het gevolg is van het niet naleven van de bepalingen van voormeld artikel 153, zonder enig voorbehoud toepasselijk is wanneer de werkloze de bepa~
lingen van voormeld artikel 153 niet
heeft nageleefd, nu het beoordelingsveld
van de inspecteur voor de werkloosheid
beperkt is tot de duur van de periode
van uitsluiting die op ten minste vier weken en ten hoogste zesentwintig weken
is vastgesteld; daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat verweerder
wordt hersteld in zijn recht op werkloosheidsuitkering, waarvan hij was uitgesloten door de inspecteur voor de werkloosheid voor een periode van vier weken
met ingang op 4 april 1988, op grand van
artikel 195 van het koninklijk besluit van
20 december 1963, en overigens zegt dat
de aan eiser ten laste gelegde grief zijn
occasionele activiteit op 20 juni 1987 te
hebben uitgeoefend zonder het overeenkomstig vakje op zijn controlekaart te
hebben Iaten schrappen, is aangetoond,
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de bepalingen van de in het middel aangewezen artikelen 153 en 195 van het koninklijk besluit van 20 december 1963
schendt en zijn beslissing niet naar
recht veranbffoordt:

Overwegende dat, enerzijds, artikel 260, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
bepaalt dat de beslissingen door de
bevoegde rechtsmachten in het voordeel van de werkloze genomen,
slechts uitwerking kunnen hebben
voor zover de werklozen zich tijdens
de betwiste periode naar de verordenende bepalingen hebben gedragen;

Overwegende dat het arrest zegt
dat « het (arbeids)hof (verweerder)
nu reeds herstelt in zijn recht op
werkloosheidsuitkering voor de periode van vier weken met ingang op
4 april 1988 (en) dat het (eiser) bijgevolg veroordeelt om die uitkering
(aan verweerder) te betalen "; dat
het arrest, dat verweerder met terugwerkende kracht herstelt in zijn
recht op werkloosheidsuitkering,
niet vaststelt dat hij de bij voornoemd artikel 260, eerste lid, gestelde voorwaarde vervult;
Overwegende dat, anderzijds, naar
luid van artikel 195, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de werkloze die zijn
controlekaart ten onrechte heeft Iaten afstempelen van het recht op
werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten voor een periode van vier
tot zesentwintig weken; dat het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt
dat wordt geacht zijn controlekaart
ten onrechte te hebben Iaten afstempelen, de wer kloze. die zich niet
heeft gedragen naar de bepalingen
van artikel 153, § 4, van dat besluit;
dat volgens dat artikel, zoals het op
de feiten van toepassing is, de werkloze die, in de loop van een dag, een
activiteit verricht die ingeschakeld
kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten
en niet beperkt is tot het gewone
beheer van het eigen bezit, vooraf
het overeenkomstig vakje op zijn
controlekaart moet schrappen;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder voor een periode van vier weken met ingang op 4
april 1988 is uitgesloten van het
recht op werkloosheidsuitkering omdat hij zijn winkel in curiosa op 20
juni 1987 heeft geopend zonder het
overeenkomstig vakje op zijn controlekaart te schrappen; dat het arrest oordeelt dat dit aan eiser ten
laste gelegde feit is aangetoond en
dat de door hem ingestelde rechtsvordering om ten laste van eiser de
werkloosheidsuitkering voor de dag
van 20 juni 1987 terug te vorderen,
niet gegrond is;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre het cassatieberoep
tegen het arrest van 17 april 1991 is
gericht:
Over de ambtshalve door het
openbaar ministerie tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid, waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven aan eisers advocaat : eiser voert
geen enkel middel aan :
Overwegende dat eiser met betrekking tot het arrest van 17 april
1991 geen enkel middel aanvoert;
Dat het tegen dat arrest gericht
cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 19 december 1990 de vernietiging medebrengt van het arrest
van 17 april 1991 dat daarvan het
gevolg is;

Om die redenen, zonder het eerste
onderdeel van het eerste middel te
moeten onderzoeken dat tot geen
ruimere vernietiging kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest van
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19 december 1990, enerzijds, in zoverre het de administratieve beslissing van 1 april 1988 vernietigt in
zoverre zij verweerder uitsloot van
het recht op werkloosheidsuitkering
gedurende vier weken met ingang
op 4 april 1988 wegens onrechtmatig
stempelen en, anderzijds, in zoverre
dat arrest verweerder herstelt in
zijn recht op werkloosheidsuitkering
voor de periode van vier weken met
ingang op 4 april 1988 en eiser veroordeelt om aan verweerder het bedrag te betalen dat overeenstemt
met de werkloosheidsuitkering voor
die vier weken; vernietigt het bestreden arrest van 17 april 1991; verwerpt het cassatieberoep voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde arresten;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
22 maart 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat~generaal Adovcaat: mr. Simont.
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3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERSCHIJNENDE PARTIJ - VERZOEK TOT HEROPENING
VAN DE DEBA'ITEN - AFWIJZING - MOTIVERING,

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN -

ALGEMEEN BURGERLUKE ZAKEN - VERSCHIJNENDE PARTIJ VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE DEBATTEN - AFWIJZING - MOTJVERING,

5° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJK ZAKEN - ADVIES VAN HET O.M. KENNIS VAN DAT ADVIES - VERZOEK TOT
HEROPENING VAN DE DEBATI'EN - WElGERING VAN DE RECHTER.

6° RECHTEN VAN DE MENS DRAG RECHTEN VAN DE MENS -

VERART. 6 -

ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK- BURGERLIJKE ZAKEN- ADVIES VAN HET O.M.- KENNIS VAN
DAT ADVIES - VERZOEK TOT HEROPENING
VAN DE DEBA'ITEN - WEIGERING VAN DE
RECHTER.

7° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - BEGINSEL VAN DE GELIJKHEID DER
WAPENS - BURGERLIJKE ZAKEN - ADVIES
VAN HET O.M. - KENNIS VAN DAT ADVIES VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE DEBATTEN - WEIGERING VAN DE RECHTER.

8° GRONDWET -

ART. 107 - TOETSING
VAN DE WE'ITIGHEID - RECHT EN VERPLICHTINGEN VAN HET MET EIGENLIJKE RECHTSPRA.AK BELAST ORGAAN.

9°
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MACHTEN - RECHTERLJ.JKE MACHT ART. 107 GW. - TOETSING VAN DE WETIIGHEID - RECHT EN VERPLICHTINGEN VAN
HET MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST
ORGAAN.

1° VONN!SSEN EN ARRESTEN-

10° GRONDWET -

2° OPENBAAR MINISTER!E -

1o en 2° Het advies van het O.M in burgerlijke zaken, zij het aangaande feitenkwesties, is geen nieuw feit van

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN VERZOEK
TOT HEROPENING VAN DE DEBA'ITEN NIEUW FElT - BEGRIP - ADVIES VAN HET
O.M.
BURGERLUKE ZAKEN - ADVIES VAN HET O.M. - VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE DEBAITEN.

ART. 107 - TOETSING
VAN DE WE'ITIGHEID - BESLUITEN EN VERORDENINGEN - HOVEN EN RECHTBANKEN ADMINISTRATIEVE
VERORDENINGEN
SCHORSING.
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overwegend belang da.t gedurende het
beraad is ontdekt (1). (Artt. 764 en 772
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(R.I.Z.I.V. T. BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP IN
DE VORM VAN EEN B.V.B.A. « BIORIM »)

Ger.W.)

3° en 4° Regelmatig met redenen omkleed is de a.fwijzing van een verzoek
van een verschijnende partij tot heropening van de debatten, wanneer de
rechter erop wijst dat de door die partij aangevoerde omstandigheid geen
nieuw feit van overwegend belang is;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9512)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1992 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

hij behoeft bovendien niet te antwoor-

den op de middelen tot staving van dat
verzoek, nu daarin enkel het nieuw
stuk of feit nauwkeurig moet worden

aangegeven zonder nadere toelichting

(2). (Art. 97 Gw.; art. 773 Ger.W.)

5°, 6° en 7° Schending van art. 6.1
E. V.R.M., van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens of

van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging valt niet af
te leiden uit de enkele omstandigheden dat, enerzijds, de eiser de inboud
van bet door het O.M. in burgerlijke
zaken uitgebrachte advies niet kon
kennen v66r de voorlegging ervan in
openbare terechtzitting, en dat, anderzijds, de eiser daarop niet heeft kunnen antwoorden, nu de rechter bet verzoek tot heropening van de debatten
van die partij naar recht had afgewezen (3).
8° en go leder met eigenlijke rechtspraak

belast orgaan kan en moet nagaan of
de besluiten en verordeningen waarop
een vordering, verweer of exceptie is
gegrond, met de wet overeenstemmen

(4). (Art. 107 Gw.). (Impliciet.)

10° Art 107 Gw. volgens hetwelk de hoven en rechtbanken de besluiten en
verordeningen enkel toepassen in zoverre ze met de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscbeid tussen de erin bedoelde akten (5); het is·
toepasselijk op de zelfs niet verordenende beslissingen van bet bestuur en
op de administratieve ba.ndelingen, ·
oak al zijn deze van individuele aard
(6); zodoende spreekt de 1•echter geen
scborsing uit van een a.dministratieve
verordening.
(1), (2). (3), (4). (5) en {6) Zie concl. O.M. in
Bull. en Pas., 1993, I, nr. 154.

Over het eerste middel:

Overwegende dat het advies, dat
het openbaar ministerie, krachtens
artikel 764 van het Gerechtelijk
Wetboek, ze!fs over feitenkwesties
uitbrengt, geen gedurende het beraad ontdekt nieuw feit van overwegend belang is, in de zin van artikel
772 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest, nu
het oordeelt dat het advies van het
openbaar ministerie waarvan sprake
is in het verzoekschrift tot heropening van de debatten, geen nieuw
feit van overwegend belang is, in de
zin van artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, de beslissing regelmatig met redenen omkleedt en een
juiste toepassing maakt van die
wetsbepaling;
Overwegende dat schending van
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en van de in het middel aangegeven algemene rechtsbeginselen
niet valt af te leiden uit de enkele
omstandigheden dat, enerzijds, eiser
de inhoud van het door het openbaar ministerie in burgerlijke zaken
uitgebrachte advies niet kon kennen
v66r de voorlezing ervan in openbare terechtzitting, en dat, anderzijds,
eiser daarop niet heeft kunnen antwoorden, nu de rechter het verzoek
van die partij tot heropening van de
debatten naar recht had afgewezen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het derde middel:

Overwegende dat het arrest op
grond van artikel 107 van de Grandwet de toepassing weigert van de in
het middel vermelde besluiten en de
door eiser op grand van die beslui~
ten opgemaakte facturen nietig verklaart;
Dat het arrest zodoende niet de
schorsing van een bestuurlijke verordening uitspreekt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 maart 1993 -

3e kamer -

Voorzit-

ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Delahaye.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VE!LIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN - ERKENNING DOOR
HET ARBEIDSGERECHT - PARTIJEN DIE DE
WERKNEMER MOET OPROEPEN - ORGANISATIE DIE DE KANDIDATUUR VAN DE BESCHERMDE WERKNEMER HEEFT VOORGEDRAGEN.

Om de erkenning door het arbeidsgerecht te verkrijgen van het bestaan
van economische of technische redenen die het ontslag van een perso-
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neelsafgevaardigde of een kandidaat
personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het veiligheidscomite
rechtvaardigen, moet de werkgever die
werknemer dagvaarden, maar niet de
organisatie die de kandidatuur van die
werknemer heeft voorgedra.gen. (Artt.
3, § 1, vierde lid; 5, § 6; 8; 10; en 11, Wet

van 19 maart 1991.)
(GONZALES RODRIGUEZ T. • KOUPERMAN EM·
BALLAGES METALLIQUES " N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9559)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maar! 1992 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 3, 5, 8, 10 en 11 van de wet
van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comites voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden,
doordat het arrest de vordering van
verweerster ontvankelijk verklaart en
beslist dat verweerster niet verplicht was
de representatieve organisatie die de
kandidatuur van eiser voor de sociale
verkiezingen had ingediend, in het ge·ding te betrekken op grond dat de vijf
hoofdstukken van de wet van 19 maart
1991, « ieder, duidelijk onderscheiden
·materies regelen en dus geen invloed op
elkaar kunnen hebben buiten het geval
waarin de wet zulks voorziet; ( ... ) dat de
·wetsbepalingen die het ontslag van een
wettelijk beschermd werknemer om economische of technische redenen regelen,
het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van
de wet niet overnemen; (... ) dat uit die
vergelijkende analyse volgt dat de fase
waarbij, v66r het ontslag om dringende
redenen, de vakorganisatie die de beschermde werknemer heeft voorgedragen, wordt ingelicht en de verplichting
om die organisatie in het geding te betrekken niet gelden voor de gerechtelijke
procedure voor de erkenning van het bestaan van economische of technische redenen die het ontslag van een beschermd werknemer rechtvaardigen; dat
de in het artikel 3, § 1, vierde lid, aangehaalde artikelen 8, 10 en 11 die enkel de
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gerechtelijke procedure regelen, die zo~
wel voor de erkenning van economische
of technische redenen als voor de aanneming van een dringende grand wordt gevolgd, nergens de verplichting opleggen
om de vakvereniging die de beschermde
werknemer heeft voorgedragen op wie
de procedure betrekking heeft, in het geding te betrekken; ... dat de talrijke vermeldingen " de partijen " en zelfs de vermelding " alle partijen ", gesteld - quod
non - dat artikel 5 wettelijke gevolgen
heeft voor de procedure die moet worden
gevolgd in geval van sluiting om economische of technische redenen, alleen
maar doelen op de partijen die betrokken zijn bij ieder van de procedures die
zijn ingesteld, ofwel om een dringende
reden te doen aannemen {het betreft te
dezen de drie partijen, de werknemer,
zijn vakorganisatie en de werkgever), ofwei om economische of technische redenen te doen erkennen (te dezen : de
werkgever en de werknemer); dat de verwijzing naar de artikelen 8, 10 en 11 in
artikel 3, § 1, vierde lid, enkel betrekking
heeft op de procedure stricto sensu; (...)
dat onder "procedure", volgens de verschillende Franse woordenboeken moet
worden verstaan de vorm waarin de zaken worden behandeld voor de rechtbanken of de wijze van procederen voor die
rechtbank; dat uit de korte inhoud (...)
van de artikelen 8, 10 en 11 waarnaar in
artikel 3, § 1, vierde lid, verwezen wordt
duidelijk blijkt dat het hier wei degelijk
en uitsluitend gaat om procedureregels
in de bovenaangehaalde zin, zeals voornoemd artikel 3 trouwens uitdrukkelijk
verklaart; dat bijgevolg de vermeldingen
"de partijen" of" alle partijen" geen enkel gevolg kunnen hebben, nu er geen
bijzondere wetsbepaling bestaat die d';ls
zou afwijken van het gemeen recht (m
de regel is de vakvereniging - die geen
rechtspersoonlijkheid heeft - geen partij en kan dat oak niet zijn) en die verplichting zou opleggen om de betrokken
vakorganisatie in het geding te betrekken; (... ) dat geen enkele bepaling een
dergelijke verplichting (uitdrukkelijk of
stilzwijgend maar dan ondubbelzinnig)
oplegt voor de gerechteli;ike erkenning
van het bestaan van economische of
technische redenen »,

terwijl de procedure die moet worden
gevolgd in geval van ontslag van een beschermd werknemer om economische of
technische redenen wordt geregeld door
artikel 3, § 1, vierde lid, van de wet van
19 maart 1991 die verwijst naar de bepa-

319

lingen die zijn vastgesteld door de artikelen 8, 10 en 11 van de wet; de artikelen 8, 10 en 11 van de wet van 19 maart
1991 verwijzen naar het begrip « partijen », dat, volgens artikel 5 van de wet,
benevens de werkgever en de werknemer, oak de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen omvat; die organisatie bijgevolg partij moet zijn in de
procedure tot erkenning van economische of technische redenen die het antslag van een beschermd werknemer
rechtvaardigen; het arrest derhalve, door
de vordering van verweerster ontvankelijk te verklaren en door te beslissen dat
de organisatie die de kandidatuur van eiser had voorgedragen niet in het geding
hoefde te zijn, de in het middel vermelde
bepalingen schendt :

Overwegende dat de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden, artikel 3, bepaalt dat de procedure tot ontslag om economische of
technische redenen wordt geregeld
door de bepalingen die zijn vastgesteld door de artikelen 8, 10 en 11 van
de wet;

Dat die artikelen de werkgever
niet de verplichting opleggen om de
organisatie die de kandidatuur van
de werknemer heeft voorgedragen
te dagvaarden voor de voorzitter
·van de arbeidsrechtbank en niet
verwijzen naar artikel 5 van genoemde wet die, ook a1 bepaalt § 6
· dat onder partijen wordt verstaan
de werkgever, de werknemer en de
organisatie die zijn kandidatuur
heeft voorgedragen, enkel geldt voor
de procedure voor ontslag om dringende redenen;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 maart 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Andersluidende conclusie (1) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en Geinger.

(1) Het O.M. concludeerde tot cassatie op
grand van het eerste middel. Het merkte op
dat, bij ontstentenis van een beslissing van
het paritair orgaan en in het bij art. 3, § 1, van
de wet van 19 maart 1991 bepaalde geval, de
erkenning van de economische of technische
redenen door het arbeidsgerecht kon worden
verkregen op dagvaarding na een versne!de
procedure die te vergelijken is met deze die
bestaat voor de erkenning van de dl'ingende
reden (Ontwerp van wet houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardig~
den en de kandidaat-personeelsafgevaardigden
in de ondernemingsraden en in de comites
voor vei!igheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, Memorie van Toelichting,
Gedr,St., Senaat, 1990-1991, nr. 1105-1, blz. 5 en
9; T. BALTHA7..AR, Nieuwe wet op de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden en
kandidaat-pei"Soneelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en veiligheidscomites, wet
van 19 maart 1991, Leuven, 1991, nr. 100). Het
achtte bet ondenkbaar dat de artt. 1::1 en 11 van
de wet aan bet woord « partijen » een andere
betekenis zouden kunnen geven. Het wees er
nog op dat luidens artikel 5, § 6, van de wet,
waarnaar art. 11, dat spreekt van « aile partijen », verwijst en waarnaar dus ook art. 8 impliciet verwijst, onder partijen wordt verstaan
de werkgever, de werknemer en de organisatie
die zijn kandidatuur heeft voorgedragen. Het
O.M. voegde eraan toe dat de artt. 14, 16 en 17
van de wet bovendien aan de organisatie die
de kandidatuur van de werknemer heeft voorgedragen dezelfde beschermende taak toekennen, ongeacht of het ontslag geschiedt om economische of technische dan wel om dringende
redenen (Voornoemd wetsontwerp, zie Verslag
namens de commissie voor de sociale aangelegenheden uitgebracht door de heer Denier,
Gedr.St., Senaat, 1990-1991, nr. 1105-2, biz. 8;
zie ook BALTHAZAR, op. cit,, nr, 104; M.
MAGREZ, Droit collectif du travail, dl. 1, Brussel, 1986-1987, biz. 13). Het O.M. was dus van
mening dat uit het onderling verband van die
bepalingen volgde dat de werkgever, om van
bet arbeidsgerecht de erkenning te verkrijgen
van bet bestaan van economische of tech~
nische redenen die het ontslag rechtvaardigen
van een personeelsafgevaardigde of van een
kandidaat-personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comite voor veiligheid en gezondheid, verplicht was de werknemer en de organisatie die diens kandidatuur
voorgedragen had te dagvaarden.

Nr. 156

Nr. 156
ze

KAMER -

23 maart 1993

WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1 DECEMBER 1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 19.3 - ART. 19.3.2.0, A DRAAGWIJDTE.

De naar links afslaande bestuurder voldoet aan de bij art. 19.3.:20, a, Wegverkeersreglement opgelegde verplichting
door de beweging die erin bestaat zich
op een rijbaan met tweerichtingsverkeer van rechts naar het midden te begeven, zonder dat vereist is dat de uitwijking naar links derwijze zou gebeuren dat het inhalen links niet meer
mogelijk is (!).
(DE SUTTER)
ARREST

(A.R. nr. 5797)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 juni 1991 in boger
beroep op verwijzing gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde:
Gelet op het arrest van het Hof
van 5 maart 1991 (2);

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
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 het middel:

Overwegende dat, naar luid van
artikel 19.3.2", a, van het Wegverkeersreglement, de bestuurder die
naar links afslaat op een rijbaan
met tweerichtingsverkeer zich naar
(1) Cass., 20 juni 1989; Verkeersrecht, 1989,
nr. 169,
(2) Niet gepubliceerd.
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links moet begeven zonder de tegenliggers te hinderen;
Overwegende dat de naar links afslaande bestuurder aan de bij artikel 19.3.2', a, van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting
voldoet door de beweging die erin
bestaat zich op een rijbaan met

tweerichtingsverkeer

van

rechts

naar het midden te begeven; dat die
bepaling niet vereist dat de uitwijking naar links derwijze zou gebeuren dat het inhalen links niet meer
mogelijk zou zijn;
Overwegende dat de appe!rechters
hun beslissing Iaten steunen op onder meer de considerans : « Indien
(eiser) immers verder naar links
was uitgeweken was het voor de be-

stuurster Pevenage immers onmogelijk

geweest

nog

een

inhaal-
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lastlegging B, artikel 19.3.2°, a, van
het Wegverkeersreglement scherrden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :

Overwegende dat de vernietiging,
op de niet-beperkte voorziening van
eiser, van de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering, de
vernietiging meebrengt van de definitieve beslissing op de door verweerster tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering, die het gevolg is van eerstgenoemde beslissing;

maneuver aan te vatten op de zes
meter brede rijbaan, waarvan de
vrije ruimte nag werd verminderd
door de geparkeerde wagens. De
plaats der aanrijding en de schadellocalisaties aan de beide wagens tonen immers aan dat het de be-

stuurster Pevenage alleszins nag
mogelijk was om langs links in te
halen, wat het geval niet zou geweest zijn indien de (eiser) meer
naar links zou uitgeweken zijn dan
hij in werkelijkheid gedaan heeft.
Blijkens de situatieschets deed de
aanrij ding zich voor op het linker
rijvak, en dit praktisch uiterst links
ervan, terwijl het voertuig van de
beklaagde uiterst links vooraan
werd beschadigd en het voertuig bestuurd door Pevenage uiterst rechts
vooraan. Het staat derhalve vast dat
de beklaagde niet op ondubbelzinnige wijze naar links is uitgeweken
zodat hij de bestuurster Pevenage in
verwarring bracht. De hem ten laste
gelegde overtreding op artikel
19.3.2°, a, - namelijk feit B - is
dan oak ten genoege van recht bewezen gebleven ));
Overwegende dat de appelrechters
door op die gronden eiser schuldig
te verklaren aan het feit van de te-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.
23 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. De Peuter - Andersluidende conclusie (3) van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Adovcaat: mr. M. Schautteet, Gent.

(3) Het O.M. was de mening toegedaan dat
de overweging in de bestreden beslissing luidens welke, indien de naar links afslaande bestuurder verder was uitgeweken, bet voor de
acbterligger onmogelijk was geweest nog een
inbaalmaneuver te beginnen, een overtollige
redengeving was en dat bet oordeel van de
appelrechters dat, op grand van andere feitelijke gegevens niet op ondubbelzinnige wijze
aan de acbterligger te kennen was gegeven
door de bestuurder dat hij voornemens was
links af te slaan, art. 19.3.2°, a, Wegverkeersreglement niet scbond (zie : Cass., 15 jan. 1990,
AR. nr. 7742, A.C:, 1939-90, nr. 3002).
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Nr. 157
2e KAMER -

23

maart 1993

1° BANKBREUK EN BEDRIEGL!JK
ONVERMOGEN - ECHTGENOOT - GEMEENSCHAPPELJJK VERMOGEN - WEGMAlGNG - DEELNEMING AAN MISDRIJF - BUR-

GERLIJKE RECHTSVORDERING.

2° MISDRIJF -

DEELNEMING - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - ECHTGENOOT - GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - WEGMAKING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

30 BURGERL!JKE

RECHTSVORDE-

RING -

BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN ECHTGENOOT - GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - WEGMAKING - DEELNEMING AAN
MISDRIJF.

1°, 2o en 3° De deelnemer aan een misdrijf van bedrieglijk onvermogen waar-

bij een echtgenoot een goed uit het gemeenschappelijk huwelijksvermogen
heeft weggemaakt en aldus overeenkomstig art. 1448 B. W. zijn aandeel in
dat goed verliest, is gehouden tot vergoeding van de schade die de andere
echtgenote heeft geleden als gevolg
van het misdrijf waarbij haar en het
geheel van de tot het gemeenschappeJijk vermogen behorende goed toeviel
en dat gehele goed haar tevens onttrokken werd (1).
{PEETERS)
ARREST

(A.R. nr. 6656)

HET HOF; - Gelet op het bestre- ·
den arrest, op 24 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1200, 1201, ·

1208, 1382, 1383, 1448 van het

Burgerl~k

Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli
1976, 2, 1138, 2°, van bet Gerecbtelijk
Wetboek, 50, 66, 67 en 490bis van bet
(1) Zie, De Page, Traite, II/1, nr. 1032 en IX,
nr. 665.
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Stra:fwetboek, gewijzigd bij de wetten
van 25 maart 1891, 28 juli 1934 en 10 oktober 1967, en miskenning van het algemeen beschikkingsbeginsel van partijen,

doordat het arrest eiser veroordeelt
een bedrag van 6.972.880 frank te betalen aan Denise Demeulenaere vermeerderd met de vergoedende intrest op dit
bedrag vanaf 20 juli 1982 tot op 24 maart
1992 en op dit alles de verwijlintrest vanaf 24 maart 1992 op de volgende granden : « Gelet op bet arrest van deze kamer van het Hof van 31 mei 1988
waarbij (...) Rene Dekeyser werd veroordeeld om zich bedrieglijk onvermogend
te hebben gemaakt ten nadele van Denise Demeulenaere, (eiser) als mededader
aan voornoemd misdrijf werd veroordeeld, (... ) (Denise Demeulenaere) vordert zowel in haar dagvaarding als in
het dispositief van haar eerste besluiten
waarin zij naderhand volhardt van (... )
(eiser) het bedrag van 6.972.880 frank
vermeerderd met de vergoedende intres-

ten seder! 20 juli 1982 ( ...). De schade die

(eiser) aan (Denise Demeulenaere) toebracbt met bet misdrijf dat hij bielp plegen, namelijk met Rene Dekeyser behulpzaam te zijn geweest bij het bedrieglijk (overhevelen) om niets van de handelszaak naar Rene Dekeyser naar de
N.V. Equinox, die deze handelszaak behouden heeft en nog steeds bezit en
waarvan de waarde geraamd wordt op
10.609.893 frank, werd terecbt door (Denise Demeulenaere) bepaald op 6.972.880
frank en de vergoedende intrest erop sedert 20 juli 1982 tot heden, het bedrag
van 6.972.880 frank, zijnde bet bedrag
dat (Denise Demeulenaere) door het misdrijf dat (eiser en Rene Dekeyser) pleegden niet op Rene Dekeyser kon verhalen. De omstandigheid dat in dit bedrag
van 6.972.880 frank een bedrag van
5.452.093 frank is begrepen dat (Denise
Demeulenaere) van Rene Dekeyser mag
vorderen in toepassing van artikel 1448
van het Burgerlijk Wetboek, dat weliswaar een burgerlijke sanctie is die Rene
Dekeyser treft, heeft niet tot gevolg dat
laatstgenoemd bedrag in mindering moet
worden gebracht van het scbadebedrag
dat (Denise Demeulenaere) van (eiser)
mag vorderen, nu ware de handelszaak
van Rene Dekeyser niet om niets overgeheveld naar de N.V. Equinox en door deze laatste zonder vergoeding behouden,
maar door deze betaald of teruggegeven,
(Denise Demeulenare) alles wat zij van
de huwgemeenschap had mogen vorderen inclusief bet bedrag van de burger-
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lijke sanctie op Rene Dekeyser had
nen verhalen »,

kun~

terwijl, ...

derde onderdeel, de echtgenoot die
enig goed uit het gemeenschappelijk ver~.
mogen heeft weggemaakt of verborgen
gehouden, verliest zijn aandeel in dat
goed krachtens artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek; dat alleen die echtgenoot door deze sanctie getroffen wordt
en niet zijn mededader of medeplichtige;
dat deze laatste immers geen aandeel
heeft in het gemeenschappelijk vermogen en dat hij dit aandeel dus evenmin
kan verliezen; dat de mededader of medeplichtige enkel gehouden is de andere
echtgenote te vergoeden voor het verlies
van haar eigen aandeel in het weggemaakte of verborgen goed en, dat hij
niet gehouden is die andere echtgenote
te vergoeden voor het aandeel dat haar
echtgenoot verliest krachtens artikel
1448 van het Burgerlijk Wetboek; dat het
arrest vaststelt dat in het bedrag van
6.972.880 frank een bedrag begrepen is
van 5.452.093 frank dat Denise Demeulenaere mag vorderen van haar gewezen
echtgenoot, Rene Dekeyser, in toepassing van artikel 1448 van het Burgerlijk
Wetboek; dat aileen Rene Dekeyser door
die sanctie van artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek getroffen wordt; dat het
arrest dan ook ten onrechte beslist dat
laatstgenoemd bedrag niet in mindering
moet gebracht worden van het schadebedrag dat Denise Demeulenaere van eiser
mag vorderen; dat eiser immers enkel
als mededader van Rene Dekeyser veroordeeld werd (schending van artikel
1448 van het Burgerlijk Wetboek); dat dit
bedrag van 5.452.093 frank bovendien het
aandeel van het gemeenschappelijke vermogen vertegenwoordigt dat Rene Dekeyser verliest door toepe.ssing van artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek; dat
dit bedrag derhalve geen schade is die
eiser aan Denise Demeulenaere toebracht door haar echtgenoot behulpzaam
te zijn bij het bedrieglijk overhevelen
om niets van diens handelszaak (schending van de artikelen 1382, 1383, 1448
van het Burgerlijk Wetboek en 490bis,
van het Strafwetboek); het louter feit dat
eiser en Rene Dekeyser hoofdelijk gehouden zijn tot schadevergoeding, impliceert evenmin dat de sanctie van artikel
1448 van het Burgerlijk Wetboek op eiser
van toepassing wordt; dat die hoofdelijkheid immers niet wegneemt dat de schuldenaars elk gehouden blijven tot vergoeding volgens de wettelijke bepalingen
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die op ieder van hen van toepassing zijn
en die onderling kunnen verschillen
(schending van de artikelen 50, 66 en 67
van het Strafwetboek, 1200, 1201 en 1208
van het Burgerlijk Wetboek), zodat het
.arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt en het ingeroepen algemeen rechtsbeginsel miskent:

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 14
juli 1976 in het Belgisch Staatsblad
werd bekendgemaakt op 18 september 1976; dat de nieuwe bepalingen
van kracht waren op het ogenblik
van het plegen van de te dezen bedoelde feiten;
Overwegende dat krachtens het
nieuwe artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek het gemeenschappelijk
vermogen bestuurd wordt door de
ene of door de andere echtgenoot;
Overwegende dat de gevolgen
door artikel 1448 van het Burgerlijk
Wetboek verbonden aan het wegmaken of verborgen houden door een
echtgenoot van enig goed uit het gemeenschappelijk vermogen, bij het
stellen van die handeling tot stand
komen;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat eiser als mededader
van Rene Dekeyser op strafgebied
werd veroordeeld en dat eiser
laatstgenoemde behulpzaam was bij
het bedrieglijk en om niet overhevelen van de aan Rene Dekeyser en
aan verweerster toebehorende handelszaak naar de N.V. Equinox; dat
zij oordelen dat op die handelingen
de bepaling van artikel 1448 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing
is en dat dientengevolge de echtgenoot die enig goed uit het gemeenschappelijk vermogen heeft weggemaakt of verborgen gehouden, zijn
aandeel in dat goed verliest;
Overwegende dat de appelrechters
hun beslissing naar recht verantwoorden nu zij oordelen dat eiser de
schade dient te vergoeden die verweerster opliep als gevolg van het
mede door eiser gepleegde misdrijf
waarbij im het geheel van de tot het
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gemeenschappelijk vermogen beho·
rende handelszaak aan verweerster
toeviel, en dat gehele goed tevens
aan haar onttrokken werd;
Dat het middel niet kan worden

aangenomen;

Nr. 158

2° en 3° De onwettigheid van de als straf

uitgesproken vervallenverklaring van
het recht een voertuig te besturen
strekt zich uit tot de gehele veroordeJing wegens het misdrijf Waarvoor het
rijverbod werd opgelegd (2).
(VANTORRE)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 maart 1993 - 2e kamer - Voorzit~
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver~

slaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Houtekier en Geinger.

Nr. 158
2e KAMER - 23 maart 1993

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN GEEN CONCLUSIE
STRAFZAKEN - STRIJDIGHEID TUSSEN REDENEN EN BESCHIKKEND GEDEELTE.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING OMVANG STRAFZAKEN STRAFVORDERING BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE
BESTUREN - STRAF - ON1NEITIGHEID VERNIETIGING.

ANDERE STRAFFEN - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN - ONWETIIGHEID - VERNIETIGING - OMVANG.

ARREST

(A.R. nr. 7024)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1992 in boger
beroep gewezen door de Correctione!e Rechtbank te Gent;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het vonnis eiser
vervallen verklaart van het recht
motorvoertuigen te besturen ingedeeld in de categorieen die het opsomt gedurende een termijn van
veertien dagen, terwijl het enkel de
redenen opgeeft op grand waarvan
« een rijverbod van 8 dagen verantwoord (voorkomt) »;
Dat het vonnis wegens tegenstrijdigheid tussen de redengeving en
het beschikkend gedeelte niet regel·
matig met redenen is omkleed;
Overwegende dat het verval van
het recht tot sturen een bestanddeel
is van de straf die tegen eiser wegens overtreding van het Wegverkeersreglement is uitgesproken; dat
de onwettigheid ervan de onwettigheid van de gehele wegens dat misdrijf uitgesproken straf ten gevolge
heeft;

3° STRAF -

1o Niet regelmatig met redenen omkleed
is het vonnis dat tegenstrijdigheid inhoudt tussen de redengeving en het
beschikkend gedeelte (!).

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; Iaat de kosten ten laste van de

(1) Cass., 12 sept. 1989, A.R. nr. 3150 (A.C.,
1989-90, nr. 27).

(2) Cass., 24 april 1990, A.R. nr. 3753 (A.C.,
1989-90, nr. 494).
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Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in boger beroep.
23 maart 1993 -

2e kamer -

Voorzit-

ter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.
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nemer of zijn rechthebbenden zijn betaald; het derdenbeslag op die bedragen is slechts facultatief voor de
schuldeiser (1). (Art. 3 wet van 3 jan.
1958.)

4° Om aanspraak te kunnen maken op
het voorrecht van de onderaannemer
van de aannemer die voor rekening
van de Staat werken uitvoert, op de
door deze aan de aannemer voor die
werken verschuldigde bedragen, moet
de onderaannemer aantonen dat hij
voor die werken schuldeiser van de
hoofdaannemer is; om de uitoefening
van het voorrecht te beletten moet de
Staat aantonen dat de gelden aan de
hoofdaannemer of aan zijn rechthebbenden zijn overgemaakt. {Art. 5 wet

van 3 jan. 1958.)

Nr. 159
1 e KAMER -

25

maart 1993

(BELGISCHE STAAT
STAATSSECRETARIS
VOOR DE INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,
WAALS GEWEST T. FRANKl N.V.)
ARREST ( vertaling)

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- BIJZONDER VOORRECHT - WERKEN VODR
REKENING VAN DE STAAT - ONDERAANNE.
MER.

2° OPENBARE WERKEN -

WET VAN 3
JAN. 1958 BETREFFENDE DE CESSIES EN INPANDGEVINGEN VAN SCHULDVORDERINGEN

OP DE STAAT UIT HOOFDE VAN WERKEN EN
LEVERINGEN - ONDERAANNEMER - VOORRECHT - VOORWAARDEN.

3° HUUR VAN DlENSTEN -

AANNEMINGSOVEREENKDMST - WET VAN 3 JAN.
1958 BETREFFENDE DE CESSIES EN INPANDGEVINGEN VAN SCHULDVORDERINGEN OP DE
STAAT UIT HOOFDE VAN WERKEN EN LEVERINGEN - ONDERAANNEMER - VOORRECHT
- VOORWAARDEN.

4° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST - WERKEN VOOR REKENING VAN
DE STAAT - ONDERAANNEMER - VOORRECHT,

1° , 2° en 3° Het voorrecht van de onder-

aannemer van de voor rekening van
de Staat werkende aannemer op de
door de Staat aan de aannemer voor
die werken verschuldigde bedragen,
gaat, bij ontstentenis van grondslag,
alleen teniet wanneer de gelden uit de
staatskas zijn gehaald en aan de aan-

(A.R. nr. 9335)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1990
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 5 van de wet van 3 januari 1958 betreffende de cessies en inpandgevingen en schuldvorderingen op
de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen, 1458, 1491, 1539 en
1543 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
verweersters vordering toewijst die « zowel op artikel 1543 van het Gerechtelijk
Wetboek als op het in artikel 5 van de
wet van 3 januari 1956 bepaalde voorrecht is gegrond », op grand « dat de discussies tussen de partijen over het niet
vernieuwen van het bewarend beslag onder derden nutteloos zijn nu (verweerster) bovenvermeld voorrecht heeft ingeroepen bij het doen leggen van dat
(I) Zie Cass., 23 april 1981, AR. nr. 3115
(A.C., 1980-81, nr. 481), en 3 april 1992, A.R. nr.
7571 (ibid., 1991-92, nr. 416) met concl. adv.-

gen. De Swaef.
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beslag; dat de N.V. Pieux Franki dat hew
slag helemaal niet hoefde te vernieuwen
nu zij ondubbelzinnig te kennen had gegeven dat zij haar voorrecht wilde ingeroepen; dat de wet voor het uitoefenen
van het voorrecht geen enkele vormvereiste heeft gesteld zodat het in beginsel,
om dat voorrecht te kunnen genieten,
niet vereist was een beslag of verzet te
doen in handen van degene die de geldsommen in bezit heeft; (... ) dat de Belgische Staat overigens niet bewijst dat de
grondslag van het voorrecht niet hestand
toen bet beslag op 30 april 1981 werd betekend; (... ) dat de vordering in beginsel
gegrond is ... in zoverre zij steunt op artikel 5 van de wet van 3 januari 1958 »,
terwijl artikel 5 van de wet van 3 jaw
nuari 1958 bepaalt dat « de sommen welke aan de aannemers verschuldigd blijw
ven na de oplevering van de werken of
de leveringen evenwel door hun particulire schuldeisers in beslag kunnen worw
den genomen ... )); die bepaling welisw
waar aan de onderaannemer een voorrecht verleent, maar geen uitvoerbare
titel waardoor hij van de Staat de betaling kan eisen van de sommen die nag
aan de hoofdaannemer verschuldigd zijn;
verweerster in haar dagvaarding van 29
september 1987 en in haar conclusie overigens niet beweerde dat het voorrecht
dat zij krachtens artikel 5 genoot een titel was waardoor zij kon eisen dat de
Staat aan haar afgifte deed, maar erop
wees dat zij op 30 april 1981 bewarend
beslag onder derden in handen van de
Staat had gelegd op grand van het in artikel 5 van de wet van 3 januari 1958 bepaalde voorrecht - beslag dat zogezegd
in uitvoerend beslag onder derden was
omgezet door de betekening, in 1985, aan
de curator en aan de Staat van het vonnis waarbij verweersters schuldvordering in het passief van het faillissement
wordt opgenomen - en, « op grand van
artikel 1543 van het Gerechtelijk Wethoek ))' vroeg dat de Staat zou worden
verplicht om haar het gevorderde bedrag
te betalen; artikel 1458 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het bewarend
beslag onder derden dat niet is vernieuwd binnen een termijn van drie jaren, van rechtswege ophoudt gevolg te
hebben; het bijgevolg niet meer kan worden omgezet in een uitvoerend beslag
onder derden; artikel 1491 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat het
bewarend beslag wordt omgezet in een
uitvoerend beslag door de betekening
van een vonnis tot veroordeling in de betaling van het gevorderd bedrag, bijge-

Nr. 159

volg niet meer van toepassing is; artikel
1543 van het Gerechtelijk Wetboek zijnerzijds bepaalt dat de derde-beslagene
na aanzegging van de akte met het uitvoerend beslag onder derden (artikel
1539 van het Gerechtelijk Wetboek) ge·

houden is afgifte te doen in handen van
de gerechtsdeurwaarder; die bepalingen
bevestigen dat de Staat niet kon worden
gedwongen afgifte te doen op grand van
de artikelen 5 van de wet van 3 januari
1958 en 1543 van het Gerechtelijk Wethoek, nu het arrest niet vaststelt dat er
een geldig uitvoerend beslag onder derden bestaat, maar integendeel aanneemt,
althans impliciet, dat het bewarend beslag onder derden dat op 30 april 1981 in
handen van de Staat was gelegd niet
binnen de voormelde termijn was vernieuwd en bijgevolg in 1985 niet in een
uitvoerend beslag onder derden kon worden omgezet; daaruit volgt dat de beslissing, die verweersters vordering inwilligt
die ertoe strekt eiser te verplichten afgifte te doen met toepassing van artikel
1543 van het Gerechtelijk Wetboek op
grand dat, nu verweerster het voorrecht
inroept waarop zij ingevolge artikel 5
van de wet van 3 januari 1958 aanspraak
kan maken, het weinig belang had dat
het bewarend beslag onder derden van
30 april 1981 niet was vernieuwd en omgezet in een uitvoerend beslag onder
derden, nu het voordeel van dat voorrecht niet veronderstelt dat een beslag
bestaat, niet naar recht is verantwoord;
zij artikel 5 van de wet van 3 januari
1958 schendt door daaraan een draagwijdte toe te kennen die het niet heeft
en bovendien de in de aanhef van het
middel aangewezen bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek schendt, inzonderheid de artikelen 1539 en 1543 die de afgifte door de derde-beslagene doet afhanv
gen van het bestaan van een uitvoerend
beslag onder derden :

Overwegende dat de wet van 3 januari 1958 betreffende de cessies en
.inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde
van werken en leveringen inzonderheid aan de onderaannemers van de
voor rekening van de Staat werkende aannemer een voorrecht verleent
op de sommen die de Staat voor die
werken aan de aannemer is verschuldigd;
Dat dit voorrecht bij ontstentenis
van grondslag aileen tenietgaat
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Over het derde middel: schending van
de artikelen 5 van de wet van 3 januari
1958 betreffende de cessies en inpandge~
vingen van schuldvorderingen op de Bel~
gische Staat uit hoofde van werken en
leveringen, 1315, eerste lid, van het Bur~
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte~
lijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
eiser veroordeelt tot betaling aan ver~
weerster van het bedrag van 3.798.967
frank in hoofdsom, vermeerderd met de
interesten en de kosten, op grand : « dat
Dat het derden-beslag het voorrecht niet doet ontstaan; dat dit on-· de Belgische Staat overigens niet bewijst
dat de grondslag van het voorrecht op
geacht het beslag bestaat tot de dag
het ogenblik van de betekening van het
waarop de Staat in handen van de
beslag op 30 april 1981 niet bestond; dat
hoofdaannemer afgifte doet; dat het · zijn uitvoerige uitleg bijna te kwader
beslag voor de schuldeiser slechts
trouw is; dat hij erkent opdrachtgever te
zijn; dat hij verduidelijkt dat de betaling
facultatief is;
zou gebeuren door de Dienst voor
Overwegende dat het arrest vast- Scheepvaart; dat hij dan beweert dat
stelt: dat verweerster, onderaanne- noch hijzelf noch die dienst enig bedrag
zouden verschuldigd zijn; dat hij evenwel
mer van een aannemer die van de
Staat werken kreeg toegewezen, en niet bevestigt dat hij de tijdelijke vereni~
die, nu zij door die aannemer niet is ging zou hebben betaald of gelden aan
Dienst zou hebben overgemaakt; dat
betaald, bewarend beslag onder de- de
hij in dat geval gemakkelijk een beta~
den heeft doen leggen in handen lingsbewijs had kunnen voorleggen, wat
van de Staat op de dag zelf waarop hij niet doet; dat de vordering tegen de
de hoofdaannemer failliet is ver- Belgische Staat in beginsel gegrond is in
klaard; dat verweersters schuldvor- zoverre zij steunt op artikel 5 van de wet
dering in het chirografair passief van 3 januari 1958 »,

wanneer de gelderi uit de staatskas
zijn gehaald en aan de aannemer of
zijn rechthebbenden zijn betaald;
dat dit voorrecht geen volgrecht inhoudt; dat artikel 3 van de wet van
5 januari 1958 aan de bevoorrechte ·
schuldeiser het middel verschaft om
de grondslag van zijn voorrecht te
behouden, door derdenbeslag of verzet, de gelden te houden waar het
voorrecht kan worden uitgeoefend;

van het faillissement is opgenomen
bij vonnis in kracht van gewijsde
gegaan; dat de Belgische Staat niet
bewijst dat de grondslag van het
voorrecht op het ogenblik van het
beslag, en dus van het faillissement,
niet bestond; dat hij niet beweert
dat hij zijn schuld heeft betaald en
dat het beslag is betekend voor de.
eventuele, overigens _niet bewezen,
schuldvergelijking kon gebeuren;
Dat het hof van beroep op grand
van die, door het middel niet bekri-

tiseerde, ·vaststellingen en met toe-·
passing van de wet van 3 januari
1958 en niet van artikel 1543 van het
Gerechtelijk Wetboek, zijn beslissing om eis.er te veroordelen tot betaling aan verweerster van het door·
haar gevorderde bedrag, naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

terwijl artikel 5 van de wet van 3 ja~
nuari 1958 bepaalt dat « de sommen wei~
ke aan de aannemers verschuldigd blijven na de oplevering van de werken of
leveringen door hun particuliere schuldeisers in beslag kunnen worden genamen ... »; uit die bepaling volgt dat de onderaannemer de veroordeling van de
Staat tot betaling aan hem van zijn
schuldvordering tegen de hoofdaanne~
mer kan bekomen als hij in de eerste
plaats aantoont dat de Staat die sommen
nag verschuldigd is aan de hoofdaannemer; de eisers te dezen in hun aanvullende conclusie hebben betoogd dat er een
·afrekening tussen de Staat of het Gewest en de gefailleerde vennootschap (de
hoofdaannemer) diende te worden opgemaakt en dat daaruit zou kunnen blijken
dat er een batig saldo ten voordele van
de Staat overblijft; het arrest door daar.op te antwoorden dat de Staat niet bewijst dat de grondslag van het voorrecht
niet hestand, aan de verweerder van de
rechtsvordering de bewijslast van de ongegrondheid ervan oplegt; het bijgevolg
de regels inzake de bewij slast miskent
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(schending van de artikelen 1315, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest, hoe dan oak, door dat geschil te negeren op grand dat verweerster krachtens artikel 5 van de wet van 3 j anuari
1958 een voorrecht heeft zodat zij zich
het bedrag van haar schuldvordering tegen de hoofdaannemer door de Staat
kan doen betalen, genoemd artikel 5 op
onwettige wijze toepast, nu dat artikel
zoals gezegd vereist dat het bedrag van
de door de Staat aan de hoofdaannemer
verschuldigde sommen wordt vastgesteld
(schending van genoemd artikel 5) :

tonen dat de gelden regelmatig aan
de hoofdaannemer of zijn rechtheb-

benden zij n overgemaakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 maart 1993 - te kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter

Overwegende dat, enerzijds, het
arrest op eisers conclusie ten betoge
« dat er een afrekening tussen de
Staat en het Gewest en de gefailleerde vennootschap (de hoofdaannemer) diende te worden opgemaakt
en dat uit die afrekening zou kunnen blijken dat er een batig saldo
ten voordele van de Staat overblijft », niet antwoordt, zoals het
middel beweert, dat de Staat niet
bewijst dat de grondslag van het
voorrecht niet hestand, maar « dat
de naamloze vennootschap Pieux
Franki terecht argumenteert dat de
betekening aan de Staat is gedaan
alvorens een eventuele, overigens
niet bewezen, schuldvergelijking
kon gebeuren ));
Overwegende dat het arrest, anderzijds, vaststelt dat eiser erkende
dat hij de opdrachtgever was " maar
bevestigde dat hij helemaal niets
verschuldigd was »; dat eiser, die beweerde bevrijd te zijn, bijgevolg
krachtens artikel 1315, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, het bewij s moest leveren van de betaling
die het tenietgaan van zijn verbintenis had teweeggebracht;

- Verslaggever: de h. Parmentier - GeJijkluidende conclusie van de h. Piret, ad~
vocaat~generaal Advocaten: mrs. De
Bruyn en Simont.

Overwegende dat, ten slotte, de
onderaannemer van een aannemer
die voor rekening van de Staat werken uitvoert, om aanspraak te kunnen maken op het voorrecht van de
wet van 3 januari 1958, moet bewijzen dat hij, voor die werken, schuldeiser van de hoofdaannemer is; dat
de Staat, om de uitoefening van dat

HUUR - EINDE - HUURHERNIEUWING AANGETEKENDE BRIEF - GEEN HANDTEKENING - GEVOLG.

voorrecht te verhinderen, moet aan-

Nr. 160

1" KAMER - 25 maar! 1993

1° BRIEVEN -

GEEN HANDTEKENING -

GEVOLG.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSWAARDE - BRIEF GEEN HANDTEKENING - GEVOLG.

3° HUUR VAN GOEDEREN-

4° LASTGEVING -

HANDELS·

VOORWERP- RECHTS-

HANDELING.

1°, 2° en 3° Wil het verzoek tot hernieu~
wing van een handelshuurovereenkomst per aangetekende brief van de
huurder aan de verhuurder geldig zijn,
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dan dient het door de huurder te zijn
ondertekend (1). (Art. 1322 B.W.; art.
14, eerste lid, Handelshuurwet.)
4o Lastgeving impliceert de uitvoering
van een rechtshandeling (2). (Art. 1984
B.W.)
(DELHAYE, PRAlLE, MARTIN
T. GELINNE, FAILLISSEMENT TECHEUR)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 9581)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 25 juni 1990 en
16 september 1991 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen;
Gelet op bet uittreksel uit het verzoekschrift tot cassatie waarvan een
voor eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht;
Over het middel :
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden
vonnissen vaststellen, enerzijds, dat
" de brief tot huurhernieuwing zoals
(eiseres Delhaye) hem heeft ontvangen, volledig met de hand is geschreven en eindigt met de met de
hand, in hetzelfde geschrift geschreven vermelding van de namen en
voornamen (van de huurders W. Techeur en M. Delinne); dat die vermelding van de brief niet overeenstemt met de gewone handtekening
van (de echtgenoten Techeur-Gelinne) »; dat zij « niet zelf de schrijvers
zijn » van de brief en dat iemand
anders " de brief met het verzoek
tot huurhernieuwing op vraag van
de huurders heeft opgemaakt »;
Overwegende dat de bestreden
vonnissen vaststellen, anderzijds,
dat uit de poststukken blijkt dat de
brief tot huurhernieuwing kwam op
de woonplaats van de huurders en
(1) Zie Cass., 28 juni 1982, A.R. nr. 6500
(A.C., 1981-82, nr. 649).
(2) Ca,., 7 okt. 1974 (A.C., 1975, 169).
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dat bet bestreden vonnis van 16 september 1991 daaruit blijkt dat « de
verhuurster op een enkel ogenblik
en geenszins eraan kon twijfelen
dat het verzoek om hernieuwing van
de handelshuur wel degelijk van de
echtgenoten Techeur-Gelinne uitging » en dat dit verzoek rechtsgeldig is ingediend;
Overwegende dat artikel 14, eerste lid, Handelshuurovereenkomstenwet bepaalt dat « de huurder die
het recht op hernieuwing 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 achttien
maanden, ten laatste vijftien maanden v66r het eindigen van de !opende huur. De kennisgeving op straffe
van nietigheid de voorwaarden moet
opgeven waaronder de huurder zelf
bereid is om de nieuwe huur aan te
gaan (... ) »;
Dat wil bet verzoek tot huurhernieuwing bij brief geldig zijn, dan
dient bet door de huurder te zijn ondertekend, waardoor deze de inhoud
ervan tot de zijne maakt; dat bet
zonder belang is dat worctt aangetoond dat de huurder de afzender
van de brief is;
Dat bet onderdeel gegrond is;
Wat bet derde onderdeel betreft:
Overwegende dat een lastgeving
hoofdzakelijk onderstelt dat in
naam van de lastgever een rechtshandeling wordt verricht;
Dat bet vonnis zijn beslissing dat
diegene die, volgens zijn vaststellingen, enkel met het stellen van een
daad was belast, namelijk bet opmaken ven een brief, een lasthebber is,
derhalve niet naar recht verantwoordt;
Dat bet onderdeel gegrond is;
25 maart 1993 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende con-
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clusie van de h. Piret, advocaat-generaal

- Advocaten : mrs. Gerard en Nelissen
Grade.

Nr. 161
1e

KAMER -

26 maart 1993

ERFDIENSTBAARHEID -

CONVENTIO·
NELE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG
- TITEL - VERBINDENDE KRACHT - MISKENNING.

De verbindende kracht van de titel van
vestiging van een conventionele erfdienstbaarheid van overgang wordt
miskend indien de erfdienstbaarheid
zonder toestemming van de eigenaar
van het lijdend erf wordt uitgebreid
ten voordele van een ander erf van de
eigenaar van het heersend erf(l). (Art.
702 B.W.)
(VERSCHAEVE, COKELAERE
T. MANHAEVE, GHEKIERE)
ARREST

(A.R. nr. 7899)

RET HOF; den vonnis, op
boger beroep
Rechtbank van
Kortrijk;

Gelet op het bestre28 oktober 1988 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 97 van de Grandwet en van de artikelen 702 en 1134 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het vonnis van de eerste rechter integraal bevestigt, derhalve de eisers o.m. veroor(1) Cass., 16 mei 1986, A.R. nr. 4970 (A.C,
1985-86, nr. 570}.
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deelt « om over te gaan tot de uitvoering
van de dringende herstellingswerken en
onderhoudswerken van de uitbatingsweg
A 313 D, die de Verhaeghestraat en de
Sint-Katarinasteenweg verbindt over het
middengedeelte, dat tot de eigendom van
(eisers) behoort JJ, daarbi.i verweerders
machtigend « om zelf over te gaan tot de
uitvoering van de werken, op kosten van
(eisers), deze kosten verhaalbaar op eenvoudig vertoon van de gekweten faktuur », onder verbeurte overigens van
een dwangsom van « 5.000 F per dag vertraging in de uitvoering van de werken J>
en tot betaling « ten titel van schadevergoeding » van 20.000 F (dispositief van
het vonnis a quo), dit alles op grand van
volgende overwegingen : (biz. 2, 3 en 4) :
« Het blijkt duidelijk dat eisers grovelijk
nalieten op hun gedeelte van de weg onderhoudswerken uit te voeren; dat zelfs
ingevolge de nalatigheid van (eisers),
verweerders in de materii:\le onmogelijkheid verkeren hun waning riog te bereiken met een personenwagen gezien talrijke diepe putten voorkomen in het
wegdek; de eerste rechter heeft dan oak
terecht eiser veroordeeld om over te
gaan tot de uitvoering van de dringende
herstellingswerken en onderhoudswerken aan de uitbatingsweg A 313 D die de
Verhaeghestraat en St.-Catharinesteenweg verbindt over het middengedeelte
dat precies tot de eigendom Van eisers
behoort; (... ); eisers roepen als argument
in ten aanzien van het bestreden vonnis
dat een erfdienstbaarheid slechts geldt
ten overstaan van het erf waarvoor ze
gevestigd is en dat- het recht van doorgang niet mag aangewend worden voor
opnieuw verkregen aangrenzend erf; artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek
stelt als regel dat de uitoefening van de
erfdienstbaarheid binnen de grenzen van
titel moeten verlopen; er wordt aan toegevoegd dat de veranderingen die tot
verzwaring vail de erfdienstbaarheid leiden verboden worden; dit betekent dat
een erfdienstbaarheid mag. worden gebruikt voor aile behoeften van het erf,
zelfs als gewijzigde of voor nieuwe bestemming; tenzij de titel het gebruik
heeft beperkt of er een verzwaring voor
het lijdend erf uit voortvloeit; (... ) de concreet aangeduide bestemming in de titel
(laat) nag interpretatieruimte open maar
de verzwaring voor het dienstbaar erf
vergeleken met de bedongen bestemming maakt dan wei de grens uit (Cass.,
·a februari 1978, R. W., 1978-1979, biz. 795);
om tot verzwaring te besluiten moet elke
concrete situatie beoordeeld worden; is
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er de facto een verzwaring maar blijft
men binnen het kader van de erfdienstbaarheid zoals ze werd gevestigd dan
moet dit geduld worden; terzake blijft
men in het kader van de bedongen erfdienstbaarheid en er is zelfs geen verzwaring; immers verweerders betrekken
een eigendom die voor een gedeelte behoorde tot de onroerende goederen aanbedeeld bij onderhandse akte van 1 en 2
juli 1947 waarbinnen de erfdienstbaarheid werd vastgelegd en zij bewonen het
huis met het gezin welke ingeplant staat
op deze eigendom; de uitbatingsweg
wordt !outer en aileen gebruikt door verweerders om zich naar hun waning te
begeven; er kan hier dus terzake moeilijk gewag gemaakt worden van een verzwaring van deze erfdienstbaarheid van
overgang; vermits deze erfdienstbaarheid
van overgang aileen maar gebruikt
wordt door de inwoners van de waning
gedeeltelijk opgetrokken op de goederen
van de familie Verschaeve, kan niet war~
den gezegd dat het gaat om een onrede~
lijke verzwaring voor het dienstbaar erf;
de grens van het geoorloofde is niet
overschreden; (... ); logischerwijze mach~
ten verweerders zich dan oak steunen op
de akte van 1 en 2 juli 1947 om van ei~
sers het herstel van de weg te vorderen
ten einde hun waning te kunnen berei~
ken; het incidenteel beroep waarbij de
schadevergoeding bepaald werd op
20.000 frank moet eveneens worden be~
vestigd; het toegekende bedrag is immers voldoende en door billijke gronden
geschraagd 1>;

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek
hij die een recht van erfdienstbaarheid
heeft, daarvan slechts gebruik mag rna~
ken overeenkomstig zijn titel, zonder
aan het dienstbare erf of aan het heer~
sende erf een verandering te mogen aanbrengen, waardoor de toestand van het
eerstgenoemde zou worden verzwaard,
en deze regel door de rechter wordt ge~
schonden wanneer hij toestaat dat een
erfdienstbaarheid van overgang op een
ruimere wijze wordt uitgeoefend dan tussen partijen was bedongen, m.a.w. de
overschrijving van de vestigingstitel toelaat; bovendien de verbindende kracht
van de titel van vestiging van een con~
ventionele erfdienstbaarheid van overgang wordt miskend ingeval deze erf~
dienstbaarheid zonder de toestemming
van de eigenaar van het dienstbare erf
wordt uitgebreid ten voordele van een
ander erf van de eigenaar van het heer~
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send erf; het bestreden vonnis, enerzijds,
vaststelt (blz. 3, nr. 4, tweede alinea) dat
het in casu gaat om een « bij de verde~
ling van 1 en 2 juli 1947 gevestigd recht
van uitweg (bedoeld wordt overgang, nu
het om een conventionale vestigingstitel
gaat), doch, anderzijds, overweegt (blz. 4)
dat « verweerders een eigendom betrek~
ken die voor een gedeelte behoorde tot
de onroerende goederen aanbedeeld bij
onderhandse akte van 1 en 2 juli 1947
waarbinnen de erfdienstbaarheid werd
vastgelegd en zij bewonen het huis met
het gezin welke ingeplant staat op deze
eigendom; de uitbatingsweg wordt Iauter
en alleen gebruikt door verweerders om
zich naar hun waning te begeven; (... )
vermits deze erfdienstbaarheid van over~
gang alleen maar gebruikt wordt door de
inwoners van de waning, gedeeltelijk opgetrokken op de goederen van de familie
Verschaeve » (goederen die, zeals uit het
vonnis van de eerste rechter, blz. 2, eerste drie aline's, blijkt, voorwerp waren
van de verdelingsakte van 1 en 2 juli
1947 waarbij de litigieuze erfdienstbaar~
heid werd gevestigd); het bestreden vonnis aldus vaststelt dat de waning van
verweerders ten dele staat op een per~
ceel dat niet begrepen was in gronden,
voorwerp van de verdeling van 1 en 2 juli 1947 waarbij de litigieuze erfdienstbaarheid werd gevestigd; uit deze consi~
deransen derhalve blijkt (zeals overigens
door eisers in hun (beroeps~)conclusie
neergelegd op 30 december 1985 was on~
derstreept op blz. 5, nr. 7, en blz. 6~7, nr.
8, c·d) dat verweerders (eigenaars van
het heersend erf) de litigieuze erfdienstbaarheid uitoefenen ten voordele van
een perceel dat niet in de vestigingstitel
is opgenomen (namelijk ten voordele van
dat gedeelte van het erf van verweerders
dan niet uit de verdeling der erven Ver~
schaeve komt), zodat het bestreden vonnis, nu het beslist dat de litigieuze erf~
dienstbaarheid mag worden uitgeoefend
ten voordele van een ander erf van ver·
weerders dan datgene dat in de vesti~
gingstitel was begrepen, alhoewel tot dat
·gebruik ten voordele van dat ander erf
geen toelating vanwege eisers wordt
vastgesteld, de verbindende kracht van
de titel van vestiging van de litigieuze
erfdienstbaarheid miskent (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek), en, door toe te staan dat de liti~
gieuze erfdienstbaarheid aldus op ruimere wijze wordt uitgeoefend dan tussen
partijen was bedongen, m.a.w. dat de
vestigingstitel wordt overschreden ten
nadele van het dienstbaar erf, schending
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inhoudt van artikel 702 van het Burger-

lijk Wetboek,
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
beslissen : dat het erf van de verweerders, waarop hun waning staat,
recht van overgang heeft over het
daartegenover gelegen erf van de eisers op een breedte van vijf meter;
dat de eisers ernstig in gebreke zijn
gebleven op hun gedeelte van de
weg onderhoudswerken uit te voeren; dat door die nalatigheid de verweerders « in de materiEHe onmogelijkheid verkeren hun woning nog te
bereiken met een personenwagen
gezien talrijke diepe putten voorkomen in hu wegdek »; dat de eisers
gehouden zijn herstellingen aan die
weg uit te voeren en de schade te
vergoeden die de verweerders door
de nalatigheid van de eisers hebben
geleden;
Dat de appelrechters hun beslissingen hierop gronden : 1. dat het
bedoelde recht van overgang van de
verweerders zijn oorsprong vindt in
de akten van verdeling van 1 en 2
juli 1947; 2. dat dit recht door de
daaropvolgende akte die in het bestreden vonnis worden vermeld, niet
werd gewijzigd; 3. dat het bedoelde
recht van overgang, « deels terug(gaat) op de goederen verdeeld
in 1947 », << een groat gedeelte » van
de eigendom van de verweerders afkomstig is van de onroerende goederen aanbedeeld bij de akte van verdeling van 2 juli 1947 en de woning
van de verweerders « gedeeltelijk »
is opgetrokken op de goederen van
de familie Verschaeve; 4. dat bedoelde uitbatingsweg enkel wordt gebruikt door de verweerders om zich
naar hun waning te begeven; 5. dat
die bestemming overeenstemt met
de bedongen erfdienstbaarheid van
over gang;
Overwegende dat de verbindende
kracht van de titel van vestiging
van een conventionele erfdienstbaarheid van overgang wordt miskend indien deze erfdienstbaarheid
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zonder de toestemming van de eigenaar van het lijdend erf wordt uitgebreid ten voordele van een ander erf
van de eigenaar van het heersend
erf;
Overwegende dat bestreden vonnis, door de eisers te veroordelen tot
schadevergoeding en tot het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de uitbatingsweg die de
Verhaeghestraat en de Sint-Katarinasteenweg verbindt over het middengedeelte dat aan de eisers beheart, om de verweerders toe te
Iaten met een personenwagen hun
woning te bereiken, die gedeeltelijk
gebouwd is op het in de akte van
verdeling van 1 en 2 juli 1947 bepaalde heersend erf en voor een ander gedeelte op het aanpalend perceel van de verweerders, en door
aldus zonder de toestemming van de
eigenaars van het lijdend erf de erfdienstbaarheid uit te breiden ten
voordele van een onroerend goed
dat geen voorwerp was van de bedoelde akte van verdeling, de verbindende kracht van die akte miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
dit het hoofd- 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 leper, zitting houdende in
hoger beroep.
26 maart 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend
voorzitter
Verslaggever: de h.
WaUters - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, advocaat-generaal
Adovcaat: mr. De Gryse.
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1° ZIEKTE- EN !NVALIDITE!TSVERARBEIDSONGESCHIKTZEKERING
HEJDSVERZEKERING GOEDINGSPENSIOEN.

SAMENLOOP -

VER-

2° PENS!OEN -

VERGOEDINGSPENSIOEN
SAMENLOOP ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUJTKERlNG Z.I.V.

1o en 2° De arbeidsongeschiktheidsuitke-

ring waarop de gerechtigde krachtens
de Z.I. V-wet aanspraak heeft, mag
niet worden verminderd met het hem
toegekende vergoedingspensioen (1)
(2). (Art. 52, § 4, Gec.W. 5 okt. 1948.)
(VEREECKEN T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie:
Artikel 52, § 4, van de gecoOrdineerde
wetten van 5 oktober 1948 bepaalt dat de
vergoedingspensioenen niet in aanmerking komen voor de toepassing van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.
Deze bepaling is in de wet van 10 augustus 1948 ingevoegd door de Kamercommissie. Als verantwoording lezen wij
in het Kamerverslag het volgende : « De
Staten-Generaal (van de oud-strijders en
politieke gevangenen) hechten een zeer
groat belang aan deze wijziging, welke
aan de oorlogsinvalide en aan de andere
gepensioneerden, krachtens de wet op de
vergoedingspensioenen, moet toelaten integraal de voordelen van de bepalingen
op de maatschappelijke zekerheid te genieten, namelijk wat betreft de ziekteverzekering en de kosteloze ouderdomsrentetoeslag )) (3).
De besluitwet van 28 december 1944
regelde niet alleen de financiering van
de sociale zekerheid, zoals thans de wet
van 29 juni 1969. Daarin was oak de
(1) Zie Gedr.St, Kamer, 1947-48, nr. 510, 23.

(2) Zie concl. O.M.
{3) Gedr.St., Kamer, 1947-48, nr. 510, 23.
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rechtsgrond neergelegd van de twee
nieuwe takken van de sociale zekerheid
die deze besluitwet verplichtend maakte,
namelijk de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de werkloosheidsverzekering.
Tot in 1963 was artikel 6 van die besluitwet de enige wetsbepaling die de
ziekte- en invaliditeitsverzekering regelde.
Ter uitvoering van dat artikel was die
verzekering uitsluitend ingericht door
koninklijk besluiten.
Zo artikel 52, § 4, van de gecoOrdineerde wetten beoogt de rechthebbenden op
een vergoedingspensioen integraal de
voordelen van de sociale zekerheid te ]aten genieten, inzonderheid wat betreft de
ziekteverzekering, lijdt het geen twijfel
dat de wetgever een onbeperkte cumulatie van vergoedingspensioen en ziekteen invaliditeitsuitkering mogelijk heeft
willen maken.
De vergoed.ingspensioenen, volgens de
bewoordingen van artikel 52, § 4, niet in
aanmerking komen voor de toepassing
van de besluitwet van 28 december 1944,
wil dus zeggen dat het vergoedingspensioen niet in mindering mag komen van
a.m. een uitkering krachtens de ziekteen invaliditeitsverzekering.
Deze regeling betekent dus een belangrijke afwijking van het algemeen cumulatieverbod voor dezelfde schade uitgevaardigd door de Ziekte- en Invaliditeitswet.
Deze afwijking is des te merkwaardiger, nu artikel 1 van de gecoOrdineerde
wetten andere cumulaties voor dezelfde
schade verbiedt, met name (( van een
vergoeding ten laste van de Openbare
· Schatkist die zou voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek », alsme. de van een vergoeding toegekend door
de Dienst voor de Overzeese Scoiale Zekerheid of door een internationale of supranationale instelling.
Dit onderstreept des te duidelijker dat
de wetgever geen enkele vermindering
van een ziekte- en invaliditeitsuitkering
heeft gewild wegens de aanspraak op
een vergoedingspensioen.
Het tweede onderdeel van het middel
is gegrond.

Besluit: vernietiging.
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(A.R. nr. 8276)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1991 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede onderdeel van het
middel, gesteld als volgt: << schending
van ( ... ) de artikelen 1, 9 en 52, par. 4,
van de door het Regentsbesluit van 5 ok~
tober 1948 gecoOrdineerde wetten op de
vergoedingspensioenen (artikel 1 in de
versie zoals het hestand na de wijziging
bij wet van 12 juli 1979; artikel 9 in de
versie zoals het hestand na de wij ziging
bij wet van 27 december 1977),
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terwijl artikel 52, par. 4 van de gecoi::irdineerde wetten op de vergoedingspensioenen bepaalt dat vergoedingspensioenen niet in aanmerking komen voor
de toepassing van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
van die wettelijke bepaling een zodanige
uitlegging dient gegeven dat vergoedingspensioenen en Z.I.V.-uitkeringen
zonder enige beperking kunnen worden gecumuleerd; het arbeidshof derhalve, door het boger beroep van eiser
tegen de beslissing van de eerste rechter
dat de als vergoedingspensioen genoten
bedragen in mindering moeten worden
gebracht op de Z.I.V.-uitkeringen, ongegrond te verklaren, artikel 52, par. 4, van
de door het Regentbesluit van 5 oktober
1948 gecoOrdineerde wetten op de vergoedingspensioenen schendt )) :

doordat het arbeidshof vooraf vaststelt
dat eiser als beroepsmilitair tijdens de
uitoefening van de dienst ten val kwam,
Overwegende dat, krachtens artidat hij als gevolg daarvan een vergoekel 52,§ 4, van de wetten op de verdingspensioen genoot en dat verweerder
goedingspensioenen, gecoOrdineerd
hem nadien op grand van hetzelfde schaop 5 oktober 1948, de in deze wetten
deverwekkend feit een uitkering in het
bepaalde invaliditeitspensioenen niet
kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering toekende, en vervolin aanmerking komen voor de
gens voor recht zegt dat de door vertoepassing van de besluitwet van 28
weerder verstrekte uitkering niet met
december 1944 betreffende de maathet vergoedingspensioen kan worden geschappelijke zekerheid der arbeicumuleerd; het arbeidshof aldus beslist
'dersj
op volgende gronden : '(Eiser) heeft bij
de aangifte van zijn ziekte aan (verweerOverwegende dat deze wetsbepader) verklaard dat de aandoening op
ling beoogt aan de rechthebbenden
grond waarvan hij arbeidsongeschikt
op een vergoedingspensioen aile
werd, haar oorsprong vond in voormeld
ongeval van 1978. ( ...)Ten deze kan niet· voordelen waarop zij krachtens
de sociale-zekerheidswetgeving voor
ontkend worden dat het aan (eiser) toewerknemers aanspraak hebben, zongekende vergoedingspensioen een forfaitaire partrimonii:He schadeloosstelling · der enige beperking toe te kennen;
vormt op grand van hetzelfde schadeverdat daaronder ook de arbeidsongewekkend feit (ischiasletsel door val) dat
schiktheidsuitkeringen vallen die
in bet kader van de Z.I.V.-wetgeving aan- · met toepassing van de Ziekte- en InIeiding geeft tot een economische arvaliditeitswet worden verleend;
beidsongeschiktheid overeenkomstig de
Dat de arbeidsongeschiktheidsuitcriteria van deze Z.LV.-wetgeving. Het ·
karakter van het toegekende vergoekering waarop de gerechtigde krachdingspensioen is dus niet strijdig met de
tens de Ziekte- en Invaliditeitswet
conclusie, op grand van elementen eigen
aanspraak heeft, derhalve niet met
aan de zaak, dat deze vergoeding een
het hem toegekende vergoedingswelbepaald percentage van verlies aan -pensioen mag worden verminderd;
verdienvermogen op forfaitaire wijze
Dat het onderdeel gegrond is;
dekt. Derhalve kan de Z.I.V.-uitkering
beschouwd worden als tweede vergoeding voor eenzelfde schade veroorzakend
feit, zodat (verweerder) terecht toepassing heeft gemaakt van artikel 70, par. 2
Om die redenen, vernietigt het be(vanaf 1 januari 1989 artikei 76quater,
par. 2) wet 9 augustus 1963 ') (bestreden
streden arrest; beveelt dat van dit
arrest, biz. 5 en 6),
arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
29 maart 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Adovcaat: mr. Verbist.
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1° CASSATIEBEROEP -

DIENSTPLICHT·
ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - HERKEURINGSRAAD BESLISSING - INOBSERVATIESTELLING VAN
ElSER.

2° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - SAMENSTELLING - BEVOEGDHEID
- RECHTSPLEGINGEN - VOORZIENING IN
CASSATIE - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - HERKEURINGSRAAD BESLISSING - INOBSERVATIESTELLING VAN
ElSER.

1° en 2° Cassatieberoep tegen een beslis-

sing waarbij de herkeuringsraad, met
toepassing van art. 45, § 1, van de
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(Vervolg noot van vorige kolom.)

GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE ZA·
KEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ZIEKTE- EN
INV ALIDITEITSVERZEKERING - CASSATIEBEROEP - R.l.Z.I.V. ElSER - GERECHTIGDE EN
VERZEKERlNGSINSTELLING
VERWEERDERS
- VERNIETIGING.

Wanneer het Hof een beslissing over de
rechten op de prestaties van de ziekteen invaliditeitsverzekering vernietigt
op de voorziening van het R.I.Z.I. V. die
gericht is tegen de gerechtigde en zijn
verzekeringsinstelling, worden de kosten van het cassatieberoep aangehouden (1). (Art. 1111, derde lid, Ger.W.)
(Impliciet.)
(R.I.Z.I.V. T, SMITS, NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MtiTUALITElTEN)

(A.R. nr. 8308)
29 maart 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Adovcaat: mr. Houtekier.

gen gerechtigden gedragen door de overheid
of instelling belast met de toepassing van de
Ziekte- en Invaliditeitswet.
Vraag is of deze regel ook toepassing vindt,
wanneer, zoals in deze zaak, bet bestreden arrest wordt vernietigd op de voorziening ingesteld door bet R.I.Z.I.V. en gericht tegen de gerechtigde en diens ziekenfonds, dat de eigenlijke verzekeringsinstelling is.
Het arrest van 14 februari 1973 (A.C., 1973,
597) hield de kosten aan en liet de beslissing
aan de feitenrechter over.
De arresten van 14 april 1976 (A.C., 1976,
945) en 13 maart 1978 (A.C., 1978, 810) daarentegen veroordeelden het R.I.Z.I.V. in de kosten
met toepassing van art. 1017, tweede lid.
De jongste rechtstpraak ten slotte bevestigt
het arrest van 14 februari 1973 en laat de beslissing aan de feitenrechter over : Cass., 12
maart 1984, A.R. nr. 4231 (A.C., 1983-84, nr.
· 398), en 30 nov. 1987, A.R. nr. 5849 (A.C.,
1987-88, nr. 196).
Deze laatste rechtspraak is om de volgende
. red en verantwoord :
Het ziekenfonds is geen gerechtigde, Het
R.I.Z.I.V. moet dus niet de kosten dragen in
. zoverre de voorziening is gericht tegen bet ziekenfonds. De kosten van betekening van de
voorziening aan bet ziekenfonds moeten door
dit laatste worden gedragen, in zoverre het
verliezende partij is.
Dam·over meet de rechter op verwijzing beslissen. Deze moet dus de ventilatie van de
kosten doen: kosten van bet gescbil R.I.Z.I.V.gerecbtigde in elk geval ten laste van het
R.I.Z.I.V. krachtens artikel 1017, tweede lid,
. Ger.W.; kosten van bet geschil R.I.Z.I.V.-ziekenfonds ten laste van de in het ongelijk gestelde partij, kracbtens art. 1017, eerste lid,
Ger.W.

-------------------1 ·
(1) Krachtens artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek worden de kosten
ter zake van vorderingen ingesteld door of te-

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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Dienstplichtwet, de inobservatiestel~
ling van eiser gelast, is slechts ontvankelijk nadat de herkeuringsraad over
de dienstgeschiktheid van de dienstplichtige uitspraak heeft gedaan (1).
(Art. 1077 Ger.W.)

ARREST

(A.R. nr. M.93.0006.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing. op 2 december 1992
door de Herkeuringsraad van de
provincie Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorziening

gericht is tegen een beslissing waarbij de herkeuringsraad, met toepassing van artikel 45, § 1, van de
Dienstplichtwet, de inobservatiestelling van eiser gelast;
Dat cassatieberoep tegen een dusdanige beslissing, ingevolge artikel
1077 van het Gerechtelijk Wetboek
slechts ontvankelijk is nadat de herkeuringsraad over de dienstgeschiktheid van de dienstplichtige
uitspraak heeft gedaan, wat te dezen
niet het geval is;
Dat de voorziening voorbarig,
mitsdien niet ontvankelijk is;

verwerpt
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KAMER ~

30 maart 1993

WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER {WETSBEPALINGEN) ~ ART. 47 ~ VERVAL VAN HET
RECHT TOT STUREN ~ HERSTEL IN HET
RECHT TOT STUREN ~ ONDERGAAN VAN HET
OPGELEGDE ONDERZOEK BROMFIETS
KLASSE A - BESTUURDER ONTSLAGEN VAN
RIJBEWIJS - GEVOLG.

(V... )

Om die redenen,
voorziening.

Nr. 165

de

29 maart 1993 - ge kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

(1) Zie Cass., 21 sept. 1981 (A.C., 1981-82 nr.
54); 15 juni 1992, A.R. nr. M 564 F (ibid.,
1991-92, nr. 541); voetnoot 1 onder Cass., 6
april 1992, A.R. nr. M 561 F (ibid., 1991-92 nr.
423).
•

Nu de bestuurder van een bromfiets van
de klasse A geen drager noch houder
van een rijbewijs hoeft te zijn, heeft
de aan een vroegere vervallenverklaring van het recht tot sturen verbonden verplichting om proeven af te leggen alvorens een motorvoertuig te
besturen geen reden van bestaan meer
inzoverre die verplichting de bromfietser van de klasse A betreft. (Art. 3, 3°,
K.B. 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categorieen,
het rijbewijs, de rechterlijke beslissingen inhoudende vervallenverklaring
van het recht tot sturen en de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor bet besturen van motorvoertuigen.)
{BOUCKAERT)
ARREST

(A.R. nr. 5790)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 mei 1991 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 47 van de bij
het koninklijk besluit van 16 maart 1968
gecoOrdineerde wet betreffende de politie
over het wegverkeer en 3, 3°, van bet koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categoriei:\n, het rijbewijs, de rechterlijke
beslissingen inhoudende vervallenverklaring van het recht tot sturen en de voorwaarden voor erkenning van de scholen
voor het besturen van motorvoertuigen :

Overwegende dat de appelrechters
eiser schuldig verklaren aan en ver-

oordelen onder meer wegens de te-
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lastlegging « B », die luidt als volgt:
om te Tielt op 6 december 1989 « Op
een openbare plaats een bromfiets
klasse A te hebben bestuurd, motorvoertuig dat behoort tot een van de
cat. bedoeld in de beslissing van
vervallenverklaring van het recht
tot het besturen van een voertuig
voor een duur van 2 x 1 jaar als
straf uitgesproken bij vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Brugge
op 10 februari 1977, (in) kracht van
gewijsde gegaan op het ogenblik
van de feiten, verval hem ter kennis
gebracht op 3 maart 1978 overeenkomstig het artikel 40 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, en ingegaan op 8 maart
1978, zonder met goed gevolg het
theoretisch, praktisch, geneeskundig
en psychologisch onderzoek, voorgeschreven bij artikel 47 van de wet
betreffende de pol. over het wegv.,
te hebben ondergaan, terwijl hij
niet geheel noch gedeeltelij k door
de rechter van dat onderzoek vrijgesteld was ));
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brugge op 10 februari
1977, bij vonnis in boger beroep gewezen, dat kracht van gewijsde verkreeg, eiser, wegens meerdere overtredingen van de Wegver keerswet,
gepleegd tussen 9 mei 1976 en 4 augustus 1976 tot gevangenisstraf en
boete veroordeelde en tweemaal verval uitsprak van het recht tot het
besturen van « alle motorvoertuigen
van de cat. A tot en met F voor een
termijn van een jaar . . ;
Overwegende dat artikel 47 van
de Wegverkeerswet in zijn oorspronkelijke versie van toepassing was op
het ogenblik van de feiten en van de
uitspraak voormeld, nu de wijzigende wet van 9 juli 1976 slechts op 14
februari 1977 van kracht werd ingevolge artikel 1 van het koninklijk
besluit van 1 februari 1977 betreffende het rijbewijs;
Overwegende dat krachtens voornoemd artikel 47 hij die verval van
het recht tot sturen heeft opgelopen
na 25 mei 1965, wanneer het verval
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geEHndigd is, een motorvoertuig van
een der categorieen waarop de beslissing van vervallenverklaring
slaat, slechts mag besturen mits hij
met goed gevolg een theoretisch,
een praktisch, geneeskundig en psychotechnisch onderzoek heeft ondergaan, tenzij hij er geheel of gedeeltelijk door de rechter van is vrijgesteld of tenzij het een verval wegens
lichamelijke ongeschiktheid betreft
waarvan hij de opheffing heeft bekomen krachtens artikel 44 van de
Wegverkeerswet;
Overwegende dat krachtens artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit
van 3 mei 1965 houdende indeling
van de voertuigen met eigen beweegkracht in categorieen voor de
toepassing van de wets- en reglementaire bepalingen betreffende het
recht tot sturen, « de rijwielen met
hulpmotor >> behoren tot de categorie « A "; dat dit artikel, na wijziging
bij koninklijk besluit van 14 juli
1976, in werking getreden op 1 augustus 1976, in de categorie « A >> onder meer de « bromfietsen » indeelt;
Overwegende dat artikel 2.10 van
het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende a!gemeen reglement
op de politie van het wegverkeer het
rijwiel met hulpmotor definieert als
« een tweewielig voertuig uitgerust
met een motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 en dat,
wegens bouw en motorvermogen
aileen, op horizontale weg de snelheid van 40 km. per uur niet kan
overschrijden »; dat na wijziging bij
koninklijk besluit van 27 april 1976,
van kracht sedert 1 mei 1976 en nog
steeds op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge van
10 februari 1977, de bromfiets bepaald werd als « 1o ofwel een bromfiets klasse A, dit wil zeggen elk
twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm 3 of
met een electrische motor en dat
naar de bouw en motorvermogen op
een horizontale weg niet sneller kan
rijden dan 25 km. per uur en met
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pedalen moet kunnen voortbewogen
worden; 2° ofwel een bromfiets
klasse B; dit wil zeggen elk tweeof driewielig voertuig uitgerust met
een motor met een cylinderinhoud
van ten hoogste 50 cm3 of met een
electrische motor en dat naar bouw
en motorvermogen op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan
40 km. per uur, met uitzondering
van de bromfietsen klasse A »;
Overwegende dat na wijziging bij
koninklijk besluit van 21 december
1983, een bromfiets - klasse « A » gedefinieerd werd als « elk
twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm of
met een electrische motor en dat
naar bouw en motorvermogen op
een horizontale weg niet sneller kan
rijden dan 25 km. per uur >;
Overwegende dat, rekening houdend met de omstandigheid dat het
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 10 februari 1977
werd gewezen v66r de wij ziging van
het oorspronkelijk artikel 47 van de
Wegverkeerswet en met de ontstentenis van vrijstelling in dat vonnis,
eiser geen voertuig in dat vonnis bepaald mocht besturen zonder met
goed gevolg de in dat artikel bepaalde onderzoeken te hebben ondergaan;
Overwegende dat krachtens arti-.
kel 3, 3°, van bet koninklijk besluit.
van 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categoriee- ·
en, het rijbewijs, de rechterlijke beslissingen inhoudende vervallenverklaring van het recht tot sturen en
de voorwaarden voor erkenning van
de scholen voor het besturen van.
motorvoertuigen, de bestuurders
van bromfietsen, uitgezonderd in zekere omstandigheden de bestuurders van de bromfietsen van de
klasse B, ontslagen zijn van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs;
Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van kracht was toen
de ten laste van eiser gelegde feiten
3
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werden gepleegd; dat de feitenrechter vaststelt dat eiser alsdan een
bromfiets van de klasse A bestuurde;
Overwegende dat de bestuurder
van een dergelijk voertuig op dat
ogenblik geen drager noch houder
van een rijbewijs hoefde te zijn;
Overwegende dat de verplichting
tot het afleggen van de proeven alvorens een motorvoertuig te besturen, die het gevolg was van de ten
laste van eiser uitgesproken veroordeling van 10 februari 1977, in zoverre die verplichting de bromfietsen van de klasse A betreft, zonder
voorwerp was geworden op het
ogenblik van de feiten waarvoor eiser bij het bestreden vonnis wordt
veroordeeld;
En overwegende dat voor het overige de substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven-rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Om die redenen, ongeacht eisers
memorie die niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser wegens de telastlegging B veroordeelt;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten en laat de andere helft ten laste van de Staat; zegt
dat er geen grand is tot verwijzing.
30 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
Adovcaat: mr.
advocaat-generaal
I. Dewever, Kortrijk.
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-

30 maart 1993

1° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - WEGVERKEER WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER- ART. 47- VERVAL VAN HET
RECHT TOT STUREN - HERSTEL IN HET
RECHT TOT STUREN - AFHANKELIJK VAN
HET SLAGEN VOOR EEN OF MEERDERE ONDERZOEKEN - ONWETIIG UITGESPROKEN
MAATREGEL - GEVOLG.

2° WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE

DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN) - ART. 47 - VERVAL VAN HET
RECHT TOT STUREN - HERSTEL IN HET

RECHT TOT STUREN -

AFHANKELUK VAN

HET SLAGEN VOOR EEN OF MEERDERE ONDERZOEKEN - ONWETIIG UITGESPROKEN
MAATREGEL - VERNIETIGING - OMVANG.

1° en 2° Het als straf uitgesproken rijverbod, zowel als de maatregel waarbij
het herstel in het recht tot sturen afhankelijk wordt gemaakt van het slagen voor een of meerdere onderzoeken, maken bestanddelen uit van een
en dezelfde sanctie, zodat de vernietiging wegens onwettigheid van de toepassing van de gezegde maatregel niet
tot het desbetreffende beschikkende
gedeelte moet worden beperkt (1).
(RASSAERT)
ARREST

(A.R. nr. 6569)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 februari 1992 in
(1) en (2) Bovenstaand arrest wijkt a£ van voorgaande beslissingen waarin werd geoordeeld
dat de verplichting de opgelegde onderzoeken
te ondergaan alvorens het recht tot sturen te
herw'innen, geen straf doch een beveiligings-·
maatregel is, waarbij de vernietiging wegens
onwettigheid van de toepassing van deze
maatregel tot bet desbetreffende gedeelte·
moest worden beperkt en zich niet uitstrekt
tot de beslissing betreffende de opgelegde
straffen met inbegrip van de vervallenverklaring. (Cass., 9 nov. 1976, A.C., 1977, 287; Cass.,
13 dec. 1977, ibid., 1978, 456, en Cass., 7 okt.
1980, ibid., 1980-81, nr. 82).
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hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat de appelrechters, met bevestiging van het beroepen vonnis, als volgt beslissen :
« Veroordeelt (eiser) voor de feiten
A, B, D en E samen tot een boete
van driehonderd frank, op 24.000
frank gebracht, voor het feit C tot
een boete van honderd frank, op
8.000 frank gebracht; zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de geldboete van 100
frank, zal mogen vervangen worden
door een gevangenisstraf van 8 dagen, deze van 300 frank door 21 dagen; verwijst (eiser) in de gedingskosten tot op heden begroot op 3.584
frank; verklaart (eiser) vervallen
van het recht op motorvoertuigen te
besturen der kategorieen A3, A2,
A1, B, C, D en E van artikel 1 K.B. 6
mei 1988, gewijzigd bij K.B. 17 september 1988, gedurende de termijn
van - een jaar, wegens de feiten A,
B, D en E samen en dit met de verplichting de theoretische, praktische, geneeskundige en psychologische onderzoeken te ondergaan tot
herwinning van het rijbewijs; twee maanden, wegens feit C »;
Dat eiser werd vervolgd onder de
telastlegging C wegens vluchtmis.drijf, onder de telastleggingen A en
B respectievelijk wegens overtreding van de artikelen 8.3.2', en
·10.1.1' en 2', van het Wegverkeersreglement, onder D wegens sturen in
staat van alcoholemie en onder E
·we gens sturen in staat van dronkenschap;
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van het Hof
voor eensluidend verklaarde kopie
aan dit arrest is gehecht en daarvan
dee! uitmaakt;

Over het derde middel :
Overwegende dat eiser voor de
rechters concludeerde als volgt :
« De toestand van konkluant is de
volgende : sinds bijna 4 j aar is konkluant werkloos. Ondanks aile po-
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gingen is hij er niet in geslaagd om
een ander werk te vinden. Hij leeft
momenteel samen met zijn vader
die 82 jaar is en een hulpbehoevend
man. Wanneer hij ergens heen wil
is bet konkluant die hem voert.
Konkluant vraagt de rechtbank dan

oak met het meeste vertrouwen om,
enerzijds, de geldboete uitgesproken
door de eerste rechter te verminderen, anderzijds, de uitgesproken ontzetting uit bet recht een voertuig te
sturen voor de termij n van 1 j aar,
eveneens te verminderen en bovendien konkluant te ontslaan van bet
afleggen van de proeven strekkende
tot bet herwinnen van bet rijbewijs »;
Overwegende dat bet vonnis releveert : « Gelet op bet hatelijk en asociaal karakter van bet wegvluchten,
nadat aan derden schade werd berokkend, is een ontzetting uit bet

Nr. 166

onderzoeken, eisers verweer in verband met deze maatregel niet beantwoorden;
Overwegende dat bet als straf uitgesproken rijverbod, zowel als de
maatregel waarbij bet herstel in bet
recht tot sturen afhankelijk wordt
gemaakt van bet slagen voor een of
meerdere onderzoeken, bestanddelen uitmaken van een en dezelfde
sanctie;
Dat bet middel in zoverre gegrond
is;
En overwegende voor bet overige
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

recht te sturen voor een periode van
twee maanden wegens de betichting
C gerechtvaardigd »;
Dat de rechters, nu zij wegens de
telastlegging C tegen eiser. verval
van bet recht tot sturen uitspreken
zonder bet herstel in dat recht afhankelijk te maken van bet slagen
voor een of meer onderzoeken, aldus eisers verweer beantwoorden en
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Overwegende dat het vonnis voor
de overige telastleggingen verder
aanstipt : « De zeer zware graad van
alcoholemie, namelijk 3,26 promi!le,
en bet feit dat de beklaagde reeds
op 2 juni 1989 werd veroordeeld wegens dronkenschap en intoxicatie,
wettigen een rijverbod zoals door de
eerste rechter bepaald »;
Dat de rechters, nu zij te dezen
verval van het recht tot sturen uitspreken, maar bet herstel in dat
recht afhankelijk maken van bet
slagen voor theoretische, praktische,
geneeskundige en psychologische

Om die redenen, vernietigt bet bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de telastleggingen,
A, B, D en E en eiser in kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening
voor bet overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in
de helft van de kosten en laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in boger beroep.
30 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. De Peuter - Andersluidende conclusie (2) van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Adovcaat: mr. A. De Reeck,

Gent.
(2) Zie noot op vorige biz.
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Nr. 167
ze KAMER - 30 maart 1993
WEGVERKEER

- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1.12.1975 (REGLEMEl\TTSBEPALINGEN) -ART. 27 -ART. 27.3 - BETALEND PARKEREN.

Naar recht verantwoord is de beslissing
waarbij de rechters vaststellen dat het
niet voldoen aan de gebruiksmodaliteiten van het betalend parkeren door
het niet betalen van de aangegeven
som binnen de voorgeschreven termijn
geen invloed heeft op bet verleende
recht te parkeren tot het verstr~jken
van de aangegeven tijd (1). (Art. 27.3.1

Wegverkeersreglement.) (2)

(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE
T. RAMON E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7088)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 september 1992 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde
Gelet op eisers verzoekschrift
waarvan een door de griffier van
het Hof voor eensluidend verklaarde
kopie aan dit arrest is gehecht en
daarvan dee! uitmaakt;
Over de beide middelen samen :
Overwegende dat de eerste verweerder wordt ten laste gelegd « op

een plaats met parkeermeters verzuimd te hebben met het voertuig
de parkeerplaats te verlaten uiterlijk bij het verstrijken van de op de
parkeermeter aangegeven tijd »;
Overwegende dat de rechters vaststellen dat de « bestuurder die opteert voor tarief 1 (... ) mag parkeren
(... ) tussen 14.00 en 18.00 u., mits be(1) Zie R. PaTE, Handboek Verkeerswetgeving, Hfdst. XXI, nr. 47.
(2) Art. 27.3.1 Wegverkeersreglement is
thans vervangen bij art. 12 K.B. 18 sept. 1991.
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taling (... ) die (... ) mag gebeuren tot
2 dagen na de parkeerperiode », dat
« de vaststellingen gebeurden om
16.40 u. >> en dat de eerste verweerder « blijkbaar niet heeft voldaan
aan de gebruiksmodaliteiten van tarief 1 van de pakeermeter >>;
Dat zij oordelen dat « waar (... )
volgens tarief 1 een parkeertijd gold
tot 18 u., uit de vaststelling op 16.40
u., geenszins (kan) afgeleid worden
dat (...) (het) voertuig uiterlijk voor
het verstrijken van deze termijn deze parkeerplaats moest verlaten
hebben »; dat zij de eerste verweerder vrijspreken en de tweede verweerder buiten de zaak stellen;
Dat de rechters aldus vaststellen
dat het niet voldoen door eiser aan
de gebruiksmodaliteiten van tarief
1, namelijk het niet betalen van de
aangegeven som binnen de voorgeschreven tijd, geen invloed heeft op
het hem door de keuze van het tarief 1 verleende recht te parkeren
tot 18 uur;
Dat door die motivering de beslissing regelmatig met redenen is omkleed en naar recht verantwoord;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii;Je 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; laat de kosten ten laste
van de Staat.
30 maart 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Dhaeyer - Andersluidende conclusie (3) van de h. De Swaef, advocaat-generaal.
(3) Het O.M. meende dat de beslissing van
vrijspraak door de appelrechters niet naar
recht verantwoord was, nu ze enerzijds vaststelden dat beldaagde noch over een parkeervignet, noch over een parkeerkaart beschikte

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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Nr. 168

(SARTON T. TONNEAU E.A.)

ARREST ( vertaling)

2e KAMER - 31 maart 1993

(A.R. nr. 372)

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

DEN - OPZETrELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN OPZETrELIJK DODEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEGRIP.

2° SLAG EN EN VERWONDINGEN, DODEN - OPZETrELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN OPZETrELIJK DODEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN PERBLIJVENDE ONGESOONLIJKE ARBEID SCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID - ARBEIDSONGESCHIKTHEJD - INVALIDITEIT - ONDERSCHEID.

1° en 2° Hoewel de begrippen invaliditeit

en arbeidsongeschiktheid wezenlijk
van elkaar verschillen, aangezien de
tweede niet noodzakelijk volgt uit de
eerste (1), dienen de appelrechters van
geval tot geval op grand van de omstandigheden van de zaak die zij in
feite en dus op onaantastbare wijze beoordelen, na te gaan of door de slagen
veroorzaakte invaliditeit al dan niet
een ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid ten gevolge
heeft gehad. (Artt. 392, 398, 399 en 400
Sw.)

------------------------1
(Vervolg noot van vorige biz.}
en evenmin aan het laden of lossen was en
blijkbaar niet voldaan had aan de gebruiksmodaliteiten van tarie£ 1 van de parkeermeter
(toegelaten betaling tot twee dagen na de parkeerperiode), maar anderzijds niet vaststelden
dat beklaagde gekozen had of zelfs maar beweerde gekozen te hebben voor een ander tarief.
Noot arrest nr. 168:
(1) Zie Cass., 3 nov. 1969 (R.G.A.R., 1971, nr.
8626).

I. ...
Over het middel :

Overwegende dat het middel betoogt dat de bevindingen van het
deskundigenverslag geen voldoende
grond verschaffen om het misdrijf
dat was omschreven als opzettelijk
toebrengen van slagen die een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben, tegen eiser bewezen te verklaren;
Overwegende dat volgens het arrest de geneesheer~deskundige een
invaliditeit van 2 pet. heeft aangenomen;
Overwegende dat, hoewel de begrippen invaliditeit en arbeidsongeschikt wezenlijk van elkaar verschillen, aangezien de tweede niet noodzakelijk volgt uit de eerste, de
appelrechters van geval tot geval op
grand van de omstandigheden van
de zaak, die zij in feite en dus op
onaantastbare wijze beoordelen, dienen na te gaan of door de slagen
veroorzaakte invaliditeit al dan niet
een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegen overtreding van
artikel 400 van het Strafwetboek op
de enkele grond dat een blijvende
invaliditeit het bestaan van een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid impliceert, zonder na te gaan of de
invaliditeit die de heer Tonneau had
opgelopen ten gevolge van de hem
door eiser toegebrachte slagen een
blijvende arbeidsongeschiktheid tot
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gevolg hebben gehad; dat het arrest
aldus niet naar recht verantwoord
is;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
overige middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt
het bestreden arrest, in zoverre het
uitspraak doet over de strafvordering wegens de telastlegging A1 en
over de door Philippe Tonneau en
door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteien tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het beslist dat Philippe Tonneau ten minste voor de helft aansprakelijk is
voor de door hem geleden schade en
het bedrag van die schade begroot
op het bedrag van 57.625 frank; verwerpt de cassatieberoep voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten; laat het overige
van die kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
31 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Ghislain,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Advocaat: mr. J.M. Flagothien, Brussel.
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2° RECHTEN VAN DE MENS DRAG RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
ART. 6 -

ART. 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD MISKENNING - BEGRIP.

1° en 2° Een uitnodiging om ondervraagd
te worden over een strafbaar feit of
om vrij te preciseren hoe men zifn tifd
heeft doorgebracht kan niet worden
beschouwd als een aantasting van het
vermoeden van onschuld of als een be~
schuldiging die ernstige gevolgen heeft
voor de toestand van een persoon en
die hem ertoe zou nopen het nodige te
doen om zijn verdediging voor te be~
reiden. (Art. 6.2 E.V.R.M.)
(COCCOLliTO T, FRIX, VERHASSELT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0275.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel: schending van het al~
gemeen beginsel van het recht van ver~
dediging, dat onder meer is vastgesteld
in artikel 6, inzonderheid 6.2, van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de FundaM
mentele Vrijheden, ondertekend op 4 no~
vember 1950 te Rome en goedgekeurd bij
akte van de Wetgevende Macht van 13
mei 1955, en schending van die bepaling,
doordat het bestreden arrest eraan he~
rinnert « dat (eiser) op 9 november 1991
om 21 uur werd ondervraagd te AnderM
·lecht (...); dat de politie hem mededeelde
dat hij zou worden ondervraagd in verband met een roofoverval, omdat ze oordeelde dat ze hem moeilijk onmiddellijk
kon vertellen dat het ging over "zeden-

feiten (...) "; dat beklaagde om 21 uur 13

werd gevraagd te vertellen hoe hij zijn
tijd had doorgebracht op 8 november
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1991 tussen 12 en 16 uur (...), wat hij
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!0 RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - SCHENDING -

BEGRIP.

deedi dat hij bij zijn ondervraging in verband met de verkrachting van (eerstgenoemde verweerster), om 21 uur 45 antwoordde niets met die zaak te maken te
hebben en niets meer te zeggen te hebben »; dat het bestreden arrest vervol-
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gens de tegen eiser ingestelde vervolgin~
gen ontvankelijk acht op grand, voornamelijk, « dat er onder de door de politie
uitgevoerde onderzoeksopdrachten vergeefs zou worden gezocht naar een onwettige of onregelmatige akte die de verdere procedure ongeldig zou maken »,
terwijl de bewijzen waarop de stra:fvordering gegrond is op rechtmatige wijze
moeten zijn verkregen; onrechtmatig is
het bewijs dat niet enkel verkregen is
door een handeling, die uitdrukkelijk bij
wet is verboden, maar oak door een handeling die onverenigbaar is met de substantiE!le regels van het strafproces of
met de algemene rechtsbeginselen, meer
bepaald met het beginsel van het recht
van verdediging; er sprake is van een
list die het recht van verdediging miskent, wanneer aan de beklaagde wordt
gezegd dat hij zal worden ondervraagd
in verband met een roofoverval, hij ten
slotte wordt verzocht om te vertellen hoe
hij zijn tijd heeft doorgebracht, terwijl
hij achteraf over een verkrachting wordt
ondervraagd; de beklaagde, wegens bet
vermoeden van onschuld, bij het afleggen van zijn verklaringen niet mag overvallen worden met andere beschuldigingen dan die waarvoor hij rekenschap
moet afleggen; die werkwijze veel weg
heeft van intimidatie en trouwens bedoeld is om de ondervraagde uit zijn
evenwicht te brengen; het bestreden arrest bijgevolg, nu het de strafvordering
ontvankelijk verklaart en althans het onderzoek niet teniet doet, het algemeen
rechtsbeginsel en de bepaling van internationaal recht, die in het middel worden aangegeven, schendt:

Overwegende dat een uitnodiging
om ondervraagd te worden over een
strafbaar feit of om vrij te preciseren hoe hij een bepaalde tijd heeft
doorgebracht niet kan worden beschouwd als een aantasting van het
vermoeden van onschuld of als een
beschuldiging die ernstige gevolgen
heeft voor de toestand van een persoon en die hem ertoe zou nopen
het nodige te doen om zijn verdediging voor te bereiden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii!le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen:
1o van Marie-Ange Frix :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
2° van Carine Verhasselt:
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn cassatieberoep;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen
de bes!issing op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster Carine Verhasselt; verwerpt bet cassatieberoep voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
31 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. C. Draps.
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KRACHT (NIET-UITVOERING) - VERBINDENDE
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2° DADING -

BEGRIP.

1° De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet
miskend, wanneer hij bij de uitlegging
van de gemeenschappelijke bedoeling
van de contracterende partijen, aan de
overeenkomst de gevolgen toekent die
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zij volgens die uitlegging ervan wettig
tussen partijen heeft (!). (Artt. 1134,
1135, 1156 B.W.)
2° De dading impliceert een akkoord tussen de pa.rtijen die beiderzijds toegevingen doen, zonder dat de ene evenwei de gegrondheid van de aanspraken
van de andere erkent (2). (Art. 2044

B.W.)
(JACQUES, :MATHIEU T. GOSSIAUX, ONDERLINGE
MAATSCHAPPIJ VAN OPENBARE BESTUREN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 300)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1992
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. Op het cassatieberoep van JeanPaul Jacques, burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
II. Op het cassatieberoep van
Claudette Mathieu, burgerlijke partij :
Over de middelen, door eiseres
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 het arrest erop
wijst dat de minnelijke schikking
die naar aanleiding van het geneeskundig deskundigenonderzoek is opgemaakt en « door de burgerlijke
partij en de Onderlinge Maatschapij
van Openbare Besturen is ondertekend bepaalt dat " de ondergetekende partijen uitdrukkelijk verklaren
zich ertoe te verbinden de bewoordingen en bevindingen ervan, die
voortaan tussen hen zullen gelden
(1) Zie Cass., 24 sept. 1992, AR. nr, 9399
(A.C., 1993,

m.

627).

(2) Zie Cass., 19 juni 1989, A.R. nr. 8496

(A.C., 1988-89, nr. 612).
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als wet en tot geen enkel verhaal
aanleiding zullen kunnen geven, onherroepelijk te aanvaarden" >>;
Overwegende dat de appelrechters, door te beslissen « dat dus over
de schade van burgerlijke partij
einduitspraak moet worden gedaan
op grand van de bevindingen van
het in der minne verrichte deskundigenonderzoek ))' aan de bovenvermelde akte geen uitlegging hebben
gegeven die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan en dus de bewijskracht ervan niet hebben miskend; dat zij, bij de uitlegging van
de gemeenschappelijke bedoeling
van de contractanten, aan de in die
bewoordingen gestelde overeenkomst de gevolgen hebben toegekend die zij, volgens die uitlegging,
wettig tussen partijen heeft en dus
de verbindende kracht ervan niet
hebben miskend;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel aanvoert dat de door het arrest als minnelijke schikking bestempelde overeenkomst een darling zou zijn;
Overwegende dat de dading een
akkoord impliceert tussen de partijen die beiderzijds toegevingen
doen, zonder dat de ene evenwel de
gegrondheid van de aanspraken van
de andere erkent;
Overwegende dat de partijen elkaar geen toegevingen doen in de litigieuze overeenkomst waarvan de
bewoordingen door het arrest worden overgenomen; dat hun overeenkomst dus niet als een dading kan
worden beschouwd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest nergens in de consideransen antwoordt
op de in het onderdeel aangegeven
conclusie die de gegevens aangaf
welke, volgens eiseres, in aanmerking moesten worden genomen voor
de vaststelling van haar materiEHe
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en morele schade alsook van haar
schade door gederfde levensvreugde,
die het gevolg zijn van de blijvende
arbeidsongeschiktheid van 15 pet.;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het tweede
middel van eiseres dat niet tot ruimere cassatie zou kunnen leiden,
verwerpt het cassatieberoep van
Jean-Paul Jacques; veroordeelt genoemde eiser in de kosten van zijn
cassatieberoep; vernietigt het bestrew
den arrest, in zoverre het uitspraak
doet over de schade, die voor de eiseres Claudette Mathieu volgt uit
haar blijvende arbeidsongeschiktheid van 15 pet.; verwerpt het cassatieberoep van Claudette Mathieu
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres
in een derde van de kosten van
haar cassatieberoep en de verweerders, ieder van hen, in een derde
van die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
31 maart 1993 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Ghislain,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.
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2° VE!UARING

STRAFZAKEN -

STRAF·

VORDERING - STUITING - STUITINGSDAAD
- HANDTEKENING - ONLEESBAARHEID GEVOLG.
3° WAPENS
GRIP.

-

VERBODEN WAPEN -

BE-

4° WAPENS - VEREODEN WAPEN - DRAGEN VAN EEN WAPEN - VEROORDELINGWE'ITIGHEID - MOTIVERING.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN GEEN CONCLUSIE STRAFZAKEN - WAPENS - VERBODEN WAPEN - DRAGEN VAN EEN WAPEN - VEROORDELING.

6° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE
TIJD - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING VEROORDELING - VERPLICHTE AANVULLING
- KOSTEN VAN BEHEER - VASTE VERGOEDING.

STRAF - ALLERLEI - STRAFRECHTERLIJKE VEROORDELING - VERPLICHTE AANVULLING - KOSTEN VAN BEHEER - VASTE
VERGOEDING - AARD - GEVOLG - TOEPASSING IN DE TIJD.

7°

8° ARBITRAGEHOF -

MIDDEL DAT DE
VRAAG OPWERPT ALS BEDOELD IN ART. 26
BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE DE
VRAAG TE STELLEN AAN HET ARBITRAGEHOF.

9° CASSATIEMIDDELEN -

ALGEMEEN
- MIDDEL DAT DE VRAAG OPWERPI', BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

10° PREJUDICIEEL GESCHIL -

MID·
DEL DAT DE VRAAG OPWERPI', ALS BEDOELD
IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF
- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - BEGRIP.
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1° VERJARING -

maart

1993

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STUITING - MEERDERE BE·
KLAAGDEN - MISDRIJVEN - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - STUITINGSDAAD GEVOLGEN.

1° De daden van onderzoek of van vervolging ten aanzien van een van de beklaagden stuiten de verjaring van de
strafvordering ten aanzien van de medebeklaagden, wanneer het gaat om
hetzelfde feit of om feiten die onder-
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ling verbonden zijn door intrinsieke
samenhang (1). (Art. 22 V.T.Sv.)

wet 28 juli 1992; art. 91 K.B. 28 dec.
1950; art. 1 K.B. 29 juli 1992).

2° Het feit dat de onder de vermelding

8°, go en 10° Wanneer voor het Hof van
Cassatie in een middel een vraag is
opgeworpen als bedoeld in art. 26, § 1.
3D Bijzondere Wet Arbitragehof, moet
het Hoi, in de regel, het Arbitragehof
verzoeken op die vraag uitspraak te
doen (4). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)

De procureur des Konings » met de
hand aangebrachte handtekening op
een kantschrift van het O.M niet Jeesbaar is en dat zij niet gelijkt op de
handtekeningen op andere kantschriften die van het parket van die magistraat uitgegaan zijn, belet niet dat de
«

verjaring van de strafvordering wordt

gestuit door de daad van vervolging
die in dat kantschrift besloten Jigt
(Art. 22 V.T.Sv.)
3° De wettelijke opsomming van de verboden

geachte

wapens

omvat,

of-

schoon zij niet beperkend is, niet alle
messen ongeacht de aard ervan; enkel
de dolkmessen worden erin vernoemd,
terwijl de jachtmessen uitdrukkelijk
worden uitgesloten. (Art. 3 Wapenwet.)
4o en 5° Niet regelmatig met redenen

omkleed is de beslissing waarbij een
beklaagde veroordeeld wordt wegens
het dragen van een verboden wapen,
wanneer de rechter aileen maar vast~
stelt dat de beklaagde toegaf een
« mesje van het type Opine] » bij zich
te hebben gehad, zonder te preciseren
waarin dat mes hestand en waarom
het onder de opsomming van de wet
vie! (2). (Artt. 3 en 4 Wapenwet; art. 97
Gw.)
6° en 7° De veroordeling tot betaling van
de vaste vergoeding van 500 frank, die

voor elk criminele, correctionele en po~
litiezaak een verplichte aanvulling is
van de strafrechterlijke veroordeling,
heeft een eigen karakter en is geen
straf; zij moet worden uitgesproken
ongeacht de datum van de bewezen
verklaarde feiten, in het bijzonder on~
geacht de omstandigheid dat de feiten
dagtekenen van v66r de inwerkingtre~
ding van de wetsbepalingen die de
rechter ertoe verplichten die vergoe~
ding aan iedere veroordeelde op te leg~
gen (3). (Art. 11 wet 1 juni 1989; art. 71
(1) Cass., 2 dec. 1987, A.R. nr. 6123 (A.C.,
1987-88, nr. 203); zie Cass., 29 sept. 1992, A.R.
nr. 5718 (ibid., 1992, nr. 633).
(2) Zie Cass., 27 maart 1939 (Bull. en Pas.,
1939, I, 171).
(3) Zie Cass., 18 dec. 1991, A.R. nr. 9316

(A.C::, 1991-92, m. 210).

(MANCIER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 402)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1992
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Gelet op het cassatieverzoekschrift, « memorie » genoemd, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
I. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissingen
waarbij eiser wordt vrijgesproken
van de telastleggingen IV en VI :
Overwegende dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;

II. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissingen
waarbij eiser wegens de telastleggingen I en VII wordt veroordeeld
tot straffen, alsook tot de kosten
van de strafvordering en tot bijdragen aan het Fonds voor Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden:
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de daden van
onderzoek of van vervolging, die ten
aanzien van een van de beklaagden
zijn verricht, de verjaring van de
strafvordering stuiten ten aanzien
(4) Cass., 21 nov. 1991, A.R. nr. 9312 (A.C.,
1991-92, nr. 153); zie Cass., 9 sept. 1992, A.R.
nr, 9850 (ibid., 1993, nr. 601).
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van de medebeklaagden, wanneer
het gaat om hetzelfde feit of om feiten die onderling verbonden zijn
door intrinsieke samenhang;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens op 17 januari
1987 gepleegde misdrijven op grond
« dat de verjaring van de strafvordering op 11 januari 1990 is gestuit
door het (aan een gerechtsdeurwaarder te Jumet gerichte) kantschrift
van de procureur des Konings dat
ertoe strekt de medebeklaagde Posteau Nathalie opnieuw te dagvaarden op de terechtzitting van de eerste rechter van 29 januari 1990 »;
Overwegende dat eiser en geR
noemde medebeklaagde, op de
rechtstreekse dagvaarding die ten
verzoeke van de procureur des Konings te Charleroi is betekend, tezamen zijn vervolgd voor de Correctionele Rechtbank te Charleroi en dat
over de onderscheiden aan hen ten
laste gelegde feiten in hun geheel
uitspraak is gedaan door de genoemde rechtbank;

Dat aldus de appelrechters artikel
22 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering niet
hebben geschonden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de wettigheid
van de beslissing van de appelrechters in verband met de stuiting van
de verj aring van de strafvordering
niet wordt aangetast door het feit
dat de onder de vermelding « De
procureur des Konings » met de
hand aangebracht handtekening op
het bovengenoemde kantschrift niet
leesbaar is en dat zij niet gelijkt op
de handtekeningen op andere
kantschriften die van het parket van
die magistraat uitgegaan zijn;
Dat geen van de onderdelen kan
worden aangenomen;
Over het tweede middel :
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Over het derde middel :
Overwegende dat het middel aan
het arrest verwijt artikel 97 van de
Grondwet te schenden, nu het eiser
wegens het dragen van een verbaden wapen veroordeelt zonder daarvoor bijzondere gronden op te geven
en zonder een beschrijving te geven
van het wapen dat als « verboden ))
wordt aangemerkt;
Overwegende dat eiser, onder de
in het middel vermelde telastlegging
VII, werd vervolgd terzake van het
feit dat hij « een verboden geacht
wapen heeft gedragen, dat geen wapen voor een wapenrek of voor een
verzameling was, te dezen een mes
Opine! kaliber 10 »; dat het arrest
die telastlegging bewezen verklaart
op grond van de door eiser afgelegde bekentenis dat hij « een mesje
van het type Opine! » bij zich heeft
gehad;
Overwegende dat artikel 3 van de
wet van 3 januari 1933 de verboden
geachte wapens opsomt; dat die opsomming, ofschoon zij niet beperkend is, niet aile messen ongeacht
hun aard omvat; dat enkel de dolkmessen erin worden vernoemd, terwijl de jachtmessen uitdrukkelijk
worden uitgesloten;
Overwegende dat de appe!rechters, door enkel vast te stellen dat
eiser toegaf « een mesje van het type Opine! » bij zich te hebben gehad, zonder te preciseren waarin
dat wapen bestond en waarom het
onder de opsomming van de wet
vie!, het Hof in de onmogelijkheid
hebben gesteld om toezicht uit te oefenen op de grondslag van de veroordeling;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende voor het overige
dat de substantiiHe of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
III. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de veroordeling tot
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betaling van een vergoeding van 500
frank:
Over het vierde middel :
Overwegende dat artikel 11, tweede lid, van de wet van 1 juni 1849
tot herziening van de tarieven in
strafzaken, dat is vervangen door
artikel 71 van de wet van 28 juli
1992 houdende fiscale en financiele
bepalingen, dat, krachtens artikel 72
van genoemde wet, uitwerking heeft
met ingang van 1 augustus 1992, bepaalt dat « voor elke criminele, correctionele en politiezaak door de
rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding
wordt opgelegd waarvan het bedrag
door de Koning wordt bepaald in
het tarief in strafzaken »;
Overwegende dat artikel 91, tweede lid, van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, dat is vervangen door artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juli 1992, dat,
krachtens artikel 2 van genoemd koninklijk besluit, eveneens uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 1992, bepaalt dat " voor elke
criminele, correctionele en politiezaak door de rechter bovendien aan
iedere veroordeelde een vergoeding
van 500 frank wordt opgelegd »;
Overwegende dat de veroordeling
tot betaling van die vergoeding een
eigen karakter heeft en geen straf
is; dat zij moet worden uitgesproken, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten;
Overwegende dat het arrest op
grand van de bovengenoemde wet
van 28 juli 1992 eiser, die wegens
twee misdrijven is veroordeeld,
« een vergoeding van 500 frank »
oplegt;
Dat aldus het arrest, nu het is gewezen nadat eiser vrij zijn verweermiddel heeft kunnen voordragen
niet alleen tegen de strafrechterlijke
veroordelingen wegens de hem ten
laste gelegde misdrijven, maar oak
tegen de veroordeling tot het beta-
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len van die vergoeding, welke veroordeling de verplichte aanvulling
daarvan was, de beslissing regelmatig met redenen omkleedt en noch
de onder meer in artikel 2, eerste
lid, van het Strafwetboek vastgelegde regel dat de strafwet niet terugwerkt, noch het algemeen beginsel
van het recht van verdediging
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat het middel onder meer aanvoert dat artikel 6 van
de Grondwet, volgens hetwelk de
Belgen gelijk zijn voor de wet,
wordt geschonden doordat het arrest artikel 11, tweede lid, van de
wet van 1 juni 1849 tot herziening
van de tarieven in strafzaken, dat is
vervangen door artikel 71 van de
wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiele bepalingen toepast,
op grand dat, volgens eiser, die
wetsbepaling « een verkapte belasting » zou invoeren « die kennelijk
tot doe! heeft een beperkte categorie
van burgers - de veroordeelden te do en mee betalen in de kosten en
lasten van de Staat »;
Overwegende dat, overeenkomstig
artikel 26 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof,
dat Hof, bij wijze van prejudiciele
beslissing, uitspraak doet bij wege
van arrest op vragen omtrent, onder
meer, de schending door een wet
van artikel 6 van de Grondwet;
Dat het Hof verplicht is de in het
dictum gepreciseerde prejudiciEHe
vraag aan het Arbitragehof te stellen;

Om die redenen, vernietigt het be·
streden arrest, in zoverre het uit·
spraak doet over het sub VII aan eiser ten laste gelegde feit; verwerpt
het cassatieberoep voor het overige,
behalve in zoverre het gericht is tegen het dictum van het bestreden
arrest waarbij eiser een vergoeding

350

HOF VAN CASSATIE

van 500 frank wordt opgelegd; stelt
de uitspraak over het vijfde middel
uit tot het Arbitragehof, bij wijze
van prejudiciele beslissing, uit~
spraak zal hebben gedaan over de
volgende vraag : Is het bepaalde in
artikel 11, tweede lid, van de wet
van 1 juni 1849 tot herziening van
de tarieven in strafzaken, dat is vervangen door artikel 71 van de wet
van 28 juli 1992 houdende fiscale en
financi€le bepalingen en naar luid
waarvan « voor elke criminele, correctionele en politiezaak door de
rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding
wordt opgelegd waarvan het bedrag
door de Koning wordt bepaald in
het tarief in strafzaken >> in strijd
met artikel 6 van de Grondwet, in
zoverre het tot doe! zou hebben
slechts een beperkte categorie van
burgers, namelijk degenen die in
criminele, correctionele en politiezaken zij n veroordeeld, door middel
van die vergoeding te doen medebetalen in de lasten van de Staat; 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, laat een derde daarvan ten
laste van de Staat en houdt het overige derde a an; verwij st de tot de telastlegging VII beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
31 maart 1993 - 2e kamer - Voorzit~
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit~
ter - Verslaggever: de h. Fischer - Ge~
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken~
dael, advocaat~generaal - Advocaat: mr.
M. Longfils, Charleroi.
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AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - OPGEROEPEN SCHULDENAAR - RECHTBANK UITLEG - GEVOLG.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSTREEKSE WERKING - NATIONAAL RECHT REGEL - CONFLICT - GEVOLG.

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLU!TEN - GEVOLGEN VAN
INTERNATIONALE NORMEN- E.V.R.M. - ART.
6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSTREEK
SE WERKING - NATIONAAL RECHT - REGEL
- CONFLICT - GEVOLG.

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN E.V.R.M. - ART. 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN RECHTSTREEKSE WERKING NATIONAAL
RECHT - REGEL - CONFLICT - GEVOLG.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - HANDELSONDERZOEK - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING- DERDENVERZET VAN DE GEFAILLEERDE - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

6° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING HANDELSONDERZOEK - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - DERDENVERZET VAN DE
GEFAILLEERDE - RECHTEN VAN DE MENS E.V.R.M. - ART. 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

7° DERDENVERZET -

FAILLISSEMENT HANDELSONDERZOEK - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - DERDENVERZET VAN DE
GEFAILLEERDE - RECHTEN VAN DE MENS E.V.R.M. - ART. 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

1° Uit de omsta.ndigheden dat de schul-

1e

KAMER -

1 april 1993

!° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -

denaar aan de rechtba.nk van koophandel uitleg heeft verstrekt, dat hij zijn
middelen heeft aa.ngevoerd, dat de
rechtbank de debatten heeft gesloten,
bet O.M heeft gehoord en de zaak in
beraad heeft gehouden, valt niet af te
leiden dat de schuldenaar partij is geweest in het vonnis van ambtshalve
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faillietverklaring (1). (Artt. 442 en 473
W.Kh.)

2°, 3° en 4° In geval van conflict tussen

een norm van een internationaal verdrag die, zoals art. 6.1 E. V.R.M., rechtstreekse werking heeft in de in Belgie

toepasselijke rechtsorde, en een nationaalrechtelijke regel, moet de verdragsnorm voorrang hebben (2).
5°, 6° en 7° Uit de enkele omstandigheid
dat de zaak, wegens derdenverzet van
de gefailleerde tegen het vonnis van
ambtshalve faillietverklaring, moet

worden onderzocht door de magistraat
die het handelsonderzoek heeft ver-

richt en door het gerecht dat ambtshalve uitspraak heeft gedaan en dat
door diezelfde magistraat is voorgezeten, valt niet af te leiden dat de rechterlijke instantle niet onpartijdig zou
zijn (3). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(RIKIR T. FAILLISSEMENT RIKIR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9396)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
(1) Zie Cass., 31 jan. 1986, AR. nr. 4947
(A.C., 1985-86, nr. 345) met concl. proc.-gen.
Krings, inz. blz. 737 en 738; « De Rechterlijke
Macht en de Faillissementsprocedure », plecht.
openingsrede van proc.-gen. Krings v66r bet
Hof van 1 sept. 1986, A.C., 1986-87, nr. 18, blz.
25; P. COPPENS en F. T'KINT, « Examen de
jurisprudence de 1984 a 1990 sur les faillites,
les concordats et les privileges », biz. 364, nr.
40; zie evenwel J.L. FAGNART, « Droit de ladefense et declaration de faillite », noot bij Cass.,
27 april 1989, R.C.J.B., 1990, blz. 218, e.v.,
R.C.J.B., 1991, inz. blz. 243 en 244, nrs. 30 en
31; C. LEFEBVE, « La faillite », in Traite pratique de droit commercial, 2, onder Ieiding van
C. JASSOGNE, Brussel, 1992, biz. 292 en 293.
(2) Zie Cass., 14 maart 1991, AR. nr. 8857
(A.C., 1990·91, nr. 368).
(3) Zie Cass., 19 okt. 1984, A.R. nr. 4298
(A.C, 1984-85, nr. 133); 3 feb. 1987, A.R. nr. 684
(ibid., 1986-87, nr. 323); « De Rechterlijke
macht en de Faillissmentsprocedure », plecht.
openingsrede van proc.-gen. Krings, v66r het
Hof van 1 sept. 1986, A. C., 1986-87, voetnoot nr.
52, blz. 22; zie ook Cass., 23 maart 1990, A.R.
nr. F 1790 N (A.C., 1989-90, nr. 446); Cass. fr. 3
nov, 1992, Bull., nr. 9, chambres civiles, nov.
1992, nr, 345, blz. 246.
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Over het middel: schending van de artikelen 442, 465, 473 van de Faillissementswet van 18 april 1851 (Boek III van
het Wetboek van Koophandel), 2, 19, 21,
292, tweede lid, 860, eerste lid, 862, § 1,
8", en § 2, 1033, 1042, 1047, 1050, 1068,
1122 van het Gerechtelijk Wetboek en,
voor zoveel nodig, 23, 24, 25, 700, 702,
769, 770, 793, 794 802, 804 van genoemd
wetboek, en 6.1 van het op 4 november
1950 te Rome ondertekende Verd.rag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens, goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955, alsook schending van het alge~
meen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest, op het hoger beroep dat eiser op 18 juni 1990 had ingesteld tegen het vonnis van 7 juni 1990
van de Rechtbank van Koophandel te
Verviers die « hem op tegenspraak en
ambtshalve » failliet verklaard had, er~
aan herinnert dat de bij die rechtbank
opgerichte dienst voor handelsonderzoeken eiser had verzocht om zijn financii:He
toestand nader te komen toelichten en
dat hij op 31 mei 1990 was ondervraagd,
waarna hij door de voorzitter werd opgeroepen om op de openbare terechtzitting
van de rechtbank te verschijnen ten
einde zijn opmerkingen naar voren te
brengen, met de waarschuwing dat hij,
bij ontstentenis van bewijskrachtige
stukken, ambtshalve kon worden failliet
verklaard, en dat hij verscheen en in
zijn uitleg werd gehoord op 7 juni 1990;
dat het arrest vervolgens het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk verklaart op grand dat « het enige rechtsmiddel waarover hij beschikt het derdenverzet is als bedoeld in artikel 473 van
het Wetboek van Koophandel; dat het
hoger beroep ... hem werd ontzegd omdat hij geen partij in de zaak was, oak al
was hij opgeroepen en verhoord (...); ...
dat de schuldenaar niet de hoedanigheid
van partij in het vonnis van faillietverklaring verkrijgt op grond van de enkele
omstandigheid dat hij bij zijn verschijning op een openbare terechtzitting uitleg verstrekt heeft (... ); dat het a1 dan
niet tegenwerpelijke karakter van de
rechtspleging bepaald wordt door de
werkelijke toestand en niet door de omschrijving die de rechter er bij vergissing eventueel aan geeft (...); dat de belanghebbende weliswaar bericht krijgt
dat de rechtbank hem in voorkomend ge~
val failliet kan verklaren, en dat hij zich
zelfs door een raadsman kan doen bij·
staan en conclusies indienen; dat, zelfs als
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voor de eerste rechters een werkelijk debat zou worden gevoerd, de faillietverklaring dan nag ambtshalve wordt uitgesproken in die zin dat de rechter beslist
zonder daartoe te worden gevorderd (... );
... dat ... het belang van de gefailleerde
hem een maximaal aantal rechtsmiddelen verschaft; dat, wanneer de dienst
voor handelsonderzoeken of zelfs, zoals
te dezen, de voorzitter van de rechtbank
beslist de schuldenaar op te roepen om
uitleg te komen verstrekken, er geen
sprake is van vooringenomenheid in de
zaak van de toekomstige comparant aan
wie ... met bet oog op de veiligheid van
de handel en ter bescherming van derden gevraagd wordt zijn financiEHe toestand toe te lichten; ... dat hij uiteraard
vrij blijft in de keuze van zijn middelen
en stukken die hij zal overleggen om de
waarheid van zijn beweringen te staven;
... dat de schuldenaar niet mag denken
dat de rechter die hem nadien oproept
om hem in openbare terechtzitting te ondervragen die onpartijdige houding zal
Iaten varen; dat de beslissing om hem te
doen verschijnen geenszins betekent dat
de rechter reeds overtuigd is van de
staat van faillissement en dat de faillietverklaring onvermijdelijk is; dat het verzoek om zich opnieuw te verantwoorden
kan ingegeven zijn door de behoefte aan
betere informatie of door de wil om na
te gaan of de vooruitzichten van de
schuldenaar realiseerbaar zijn of gerealiseerd worden; ... ; dat het vonnis dat
ambtshalve de faillietverklaring uitspreekt met redenen moet zijn omkleed;
dat de schuldenaar hierdoor de zwakke
punten van zijn betoog en de leemten in
de door hem overgelegde stukken kent;
dat het debat, dat op zijn verzet moet
plaatsvinden, zijn nut behoudt en de aan
de belanghebbende de mogelijkheid
biedt om zijn dossier beter toe te lichten
... ; dat bovendien de juiste toestand oak
blijkt uit de gegevens die de curator verplicht is in de zaak bijeen te brengen;
dat aldus blijkt dat de gefailleerde, alvareus de zaak aan het appelgerecht voor
te leggen, een voordeel heeft, dat hij
moet gebruiken, door verzet te doen voor
de rechter die, na hem te hebben ondervraagd, hem niettemin ambtshalve failliet verklaart »,

terwijl, ...
tweede onderdeel, een ieder bij het
vaststellen van zijn burgerlijke rechten
en verplichtingen recht heeft op behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke in-
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stantie, welke bij de wet is ingesteld
(artikel 6.1 van het Verdrag betreffende
de Rechten van de Mens); de rechtbank
van koophandel, die, op het verzet van
de gefailleerde, moet nagaan of hij heeft
opgehouden te betalen en of zijn krediet
aan het wankelen is gebracht, ten aanzien van de rechtzoekende niet de bij die
wettelijke bepaling vereiste onpartijdigheid of, op zijn minst de schijn van die
onpartijdigheid vertoont, wanneer in een
vroegere fase, nadat onderzoek is gedaan naar tekenen die wijzen op een
staat van faillissement, een debat op tegenspraak over de zaken van de handelaar is gevoerd voor de rechtbank en zij,
na het openbaar ministerie te hebben gehoord, hem reeds ambtshalve failliet verklaard heeft; het arrest, door het hager
beroep, dat eiser binnen de termijn van
artikel 465, eerste lid, van Boek III van
het Wetboek van Koophandel had ingesteld tegen het op 7 juni 1990 onder de
bovenbeschreven voorwaarden gewezen
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Verviers, niet ontvankelijk te verklaren op grand dat eiser verplicht was
tegen die beslissing derdenverzet te
doen, als bepaald in artikel 473 van genoemd wetboek, de partij verplicht om
v66r elk hager beroep een rechtsmiddel
aan te wenden voor dezelfde rechtbank
als die waarvoor hij reeds verschenen is,
waaraan hij uitleg heeft verstrekt en die
geoordeeld heeft dat de voorwaarden
voor zijn faillietverklaring vervuld waren; zulks in strijd is met bovengenoemd
artikel 6.1 van het Verdrag betreffende
de Rechten van de Mens, omdat een dergelijke rechterlijke instantie, waarvoor
dat rechtsmiddel wordt ingesteld, niet
geacht kan worden onpartijdig te zijn in
de zin van die bepaling; geen van de in
het arrest aangevoerde omstandigheden
van die rechtbank, die reeds uitspraak
gedaan had over het faillissement van eiser, een « onpartijdige rechterlijke instantie » kan maken, zelfs als ze over betere informatie zou beschikken ingevolge
het verzet; de omstandigheid dat de gefailleerde best over een zo groat mogelijk aantal rechtsmiddelen kan beschikken, mag niet leiden tot het ontnemen
van de gevolgen van een regelmatig aangewend rechtsmiddel onder het voorwendsel dat hij een ander, door onwettigheid aangetast rechtsmiddel had moeten aanwenden; het arrest derhalve, door
het hager beroep op de bekritiseerde
gronden niet ontvankelijk te verklaren,
bovengenoemd artikel 6.1 van het Verdrag van Rome van 4 november 1950 als-
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oak de artikelen 442, 465 en 473 van de
Faillissementswet van 18 april 1851
schendt;
derde onderdeel, wanneer, in het geval
van de inquisitoire rechtspleging van de
ambtshalve faillietverklaring, bedoeld in
artikel 442, eerste lid, van de wet van 18
april 1851, de rechtbank niet aileen, bij
het onderzoek en de vervolging, het
recht van verdediging eerbiedigt door de
handelaar uit te nodigen om haar uitleg
te verstrekken, maar hem bovendien
oproept op de openbare terechtzitting,
opdat zijn zaak eerlijk zou worden behandeld naar het vereiste van artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens, wanneer de belanghebbende beslist te verschijnen, verweer vciert door zijn middelen voor te
dragen en de rechtbank eerst vonnis
wijst na de voor haar gevoerde debatten
te hebben gesloten; het openbaar ministerie in zijn advies te hebben gehoord en
de zaak in beraad te hebben gehouden,
die handelaar noodzakelijkerwijze partij
is geweest in het geding en in het vonnis
dat hem ambtshalve failliet verklaart;
het schrijven van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van 31 mei
1990, waarbij eiser wordt verzocht om te
verschijnen op de openbare terechtzitting van die of die datum, de bondige
uiteenzetting bevat van de vordering en
haar onderwerp - de betwiste toestand
waarin de handelaar heeft opgehouden
te betalen en zijn krediet aan het wankelen is gebracht - waarover eiser wordt
gevraagd verweer te voeren, en vermeldt
dat het faillissement op die datum
ambtshalve kan worden uitgesproken;
genoemd schrijven in de inquisitoire
rechtspleging dezelfde waarde heeft als
de dagvaarding in de accusatoire rechtspleging (artikelen 700 en 702 van het Gerechtelijk Wetboek); de b het Gerechte·
lijk Wetboek gestelde algemene rechtsbeginselen en regels van toepassing zijn op
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer
deze geregeld worden door bijzondere
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen,
waarvan de toepassing onverenigbaar is
met de bepalingen van dit wetboek (artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek). het
rechtsbeginsel van het debat op tegenspraak, dat een kenmerk is van de accusatoire rechtspleging, niet Ianger geacht
wordt onverenigbaar te zijn met de regels van de inquisitoire rechtspleging
aangezien de handelaar op grand van
het algemeen rechtsbeginsel van verdediging en artikel 6.1 van het Verdrag betreffende de rechten van de mens in de
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rechtspleging van de ambtshalve faillietverklaring moet worden opgeroepen, zijn
verweermiddelen moet voordragen als
hij verschijnt en het vonnis door een debat moet worden voorafgegaan; het vonnis van 7 juni 1990 van de Rechtbank
van Koophandel te Verviers, met toepassing van de algemene regels van de burgerlijke rechtspleging, is gewezen na
oproeping en verschijning van eiser, nadat hij zijn rechtsmiddelen had voorgedragen, alsook nader de debatten werden
gesloten, het openbaar ministerie was
gehoord en de zaak in beraad was genamen (artikelen 764, 9°, 769 en 770 van
het Gerechtelijk Wetboek); de door bet
arrest aangegeven omstandigheid dat
« de rechter beslist zonder daartoe te
worden gevorderd » weliswaar kenmerkend is voor de inquisitoire rechtspleging die is ingevoerd bij artikel 442, eerste lid, in fine van de Faillissementswet,
maar daarom voor die rechtspleging de
gevolgen niet uitsluit van de in artikel 2
van het Gerechtelijk Wetboek gestelde
algemene regel; de rechter ophoudt rechter te zijn, zodra hij zijn beslissing heeft
gewezen (artikel 19 van het Gerechtelijk
Wetboek), onder voorbehoud van de
rechtsmiddelen (artikel 21 van het Gerechtelijk Wetboek), en zijn beslissing
gezag van gewijsde heeft (artikelen 23,
24 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek).
wat de rechter verbiedt de in het vonnis
bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen (artikelen 793 en
794 van het Gerechtelijk Wetboek); het
verzet enkel openstaat voor de niet verschenen partij (artikelen 802. 804 en 1047
van het Gerechtelijk Wetboek) en het
derdenverzet enkel kan worden gedaan
door de persoon die niet behoorlijk is op~
geroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen (artikelen 1033 en 1122 van het Gerechtelijk
Wetboek); artikel 473 van de Faillissementswet naar luid waarvan de vonnissen van faillietverklaring vatbaar zijn
voor verzet vanwege de belanghebbenden die daarin geen partij waren, niet afwijkt van de bovengenoemde regels van
het Gerechtelijk Wetboek, maar er een
toepassing van is; de omstandigheid dat
de verzetdoende partij haar rechtsmiddel
moet instellen tegen de curator enkel
een gevolg is van het vonnis dat de faillietverklaring heeft uitgesproken en derhalve de gefailleerde buiten bezit van
zij n goederen heeft gesteld, doch geenszins de bovengenoemde voorwaarden
wij zigt waaraan de wet, zowel de bij zondere wet (artikel 473 van de Faillisse~
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mentswet) als de algemene wet (artikew
len 1033, 1047 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek) het rechtsmiddel verzet of
derden-verzet onderwerpt; het enige
rechtsmiddel dat eiser derhalve kon aanwenden om het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Verviers van 7
juni 1990 te doen wijzigen hoger beroep
was {artikelen 465 van de Faillissementswet, 1050 en 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek); het arrest, door het hager beroep dat eiser binnen de door de Faillissementswet voorgeschreven korte termijn had ingesteld niet ontvankelijk te
verklaren, op grand dat hij enkel het
rechtsmiddel derdenverzet, als bepaald
in artikel 473, mocht aanwenden, de artikelen 442, 465, 473 van de Faillissementswet van 18 april 1851, 2, 19, 21, 1033,
1042, 1047, 1050, 1068 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek schendt alsook, voor
zoveel nodig, de overige in het middel
vermelde bepalingen van dat wetboek,
met uitzondering van de artikelen 292,
860 en 862, artikel 6.1 van het Verdrag
betreffende de Rechten van de Mens
en het algemeen beginsel van het recht
van verdediging :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat wanneer in de
bij artikel 442 van de Faillissementswet van 18 april 1851 ingevoerde rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring, de schuldenaar
door de rechtbank van koophandel
wordt opgeroepen, er niet wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 700, 706, 1025 tot
1029 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat uit de omstandigheden dat de
schuldenaar uitleg heeft verstrekt
aan de rechtbank van koophandel,
dat zij zijn middelen heeft voorgedragen, dat de rechtbank de debatten heeft gesloten, het openbaar ministerie heeft gehoord en de zaak in.
beraad heeft genomen, valt niet af
te leiden dat de schuldenaar partij
is geweest in het vonnis van ambtshalve faillietverklaring;
Dat wie geen partij was in een.
vonnis van faillietverklaring tegen
dat vonnis verzet kan doen overeenkomstig artikel 473 van de Faillissementswet, doch geen boger beroep
kan instellen;

Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende voor het overige dat
in geval van conflict tussen een
norm van een internationaal verdrag die, zoals artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, rechtstreekse
werking heeft in de in Belgie toepasselijke rechtsorde, en een nationaalrechtelijke regel, de verdragsnorm voorrang moet hebben;
Dat het arrest, na de bedenkingen
van eiser tegen de hem als voorwaarde voor de ontvankelijkheid
van het boger beroep opgelegde verplichting om eerst derdenverzet te
doen tegen het vonnis van ambtshalve faillietverklaring, uit dat oogpunt te hebben onderzocht, beslist
« dat, wanneer de dienst voor handelsonderzoeken of zelfs, zoals te
dezen, de voorzitter van de rechtbank beslist de schuldenaar op te
roepen om uitleg te komen verstrekken, er geen sprake is van vooringenomenheid in de zaak van de toekomstige comparant aan wie, gelet
op het bestaan van duidelijke aanwijzingen van ernstige financHHe
moeilijkheden, met het oog op de
veiligheid van de handel en ter bescherming van derden gevraagd
wurdt zijn financiele toestand toe te
lichten; de betrokkene wordt verzocht om voor de gelegenheid een
nauwkeurige balans op te maken
met zijn verbintenissen en goederen
die de goede nakoming ervan moeten waarborgen; hij uiteraard vrij
blijft in de keuze van zijn middelen
en stukken die hij zal voorleggen
om de waarheid van zijn beweringen te staven; dat de schuldenaar
niet mag denken dat de rechter die
hem nadien oproept om hem in
openbare terechtzitting te ondervra·
gen die onpartijdige houding zal Iaten varen; dat de beslissing orn hem
te doen verschijnen geenszins bete-
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kent dat de rechter reeds overtuigd
is van zijn staat van faillissement'
en dat de faillietverklaring onvermijdelijk is; dat het verzoek om zich
opnieuw te verantwoorden kan ingegeven zijn door de behoefte aan betere informatie of door de wil om na
te gaan of de vooruitzichten van de
schuldenaar realiseerbaar zijn of gerealiseerd worden; dat die verschijning ter zitting overigens kan
plaatshebben dezelfde dag waarop
hij meer officieus in de raadkamer
is ondervraagd; dat het vonnis dat
de ambtshalve faillietverklaring uitspreekt met redenen moet zijn omkleed; dat de schuldenaar hierdoor
de zwakke punten van zijn betoog
en de leemten in de door hem overgelegde stukken kent; dat het debat,
dat op zijn verzet moet plaatsvinden, zijn nut behoudt en aan de belanghebbende de mogelijkheid biedt
om zijn dossier beter toe te lichten,
verkregen goederen of waarborgen
te tonen die hij gelet op de ernst
van zijn situatie heeft doen terugvorderen of ontdekken in extremis;
dat bovendien de juiste toestand ook
blijkt uit de gegevens, die de curator
verplicht is in de zaak bijeen te
brengen;
Dat uit de omstandigheid dat, ingevolge het verzet van de gefailleerde, de rechtbank die geroepen is na
te gaan of hij opgehouden heeft te
betalen en of zij n krediet a an het
wankelen is gebracht, dezelfde is als
de rechtbank, die, onder de door het
hof van beroep beschreven voorwaarden, hem ambtshalve failliet
verklaard heeft, niet valt af te leiden dat die rechtbank niet onpartijdig zou zijn in de zin van bovengenoemd artikel 6.1;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om. ~ie

voorz~emng;

kosten.

redenen, verwerpt de
veroordeelt eiser in de
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1 april 1993 -· 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.

Nr. 173
1 e KAMER -

1 april 1993

OVEREENKOMST -

BESTANDDELEN
TOESTEMMING - BEDROG - VASTSTELLING
TOETSING
DOOR DE FEITENRECHTER DOOR HET HOF.

Hoewel de rechter in Ieite vaststelt of
het oogmerk om te misleiden en de bedrag opleverende kunstgrepen al dan
niet bestaan, alSmede wat de invloed
van die kunstgrepen is geweest op de
bepaling van de voorwaarden tot aanneming waarvan de wederpartij bij het
sluiten van de overeenkomst is bewogen, gaat bet Hoi niettemin na of de
rechter, uit de feiten die hij vaststelt,
naar recht heeft kunnen afleiden dat
er een bedrog is geweest dat die partij
ertoe heeft bewogen een overeenkomst
te sluiten (1). (Art. 1116 B.W.)
(« SOCIALE VOORZORG " C.V. T. DELVENNE)

(A.R. nr. 9626)
1 april 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

(1) Zie Cass., 10 feb. 1983, A.R. nr. 6775
(A.C., 1982-83, m. 334),
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1a VERBINTEN!S

OPSCHORTENDE
VOORWAARDE - RECHTSTOESTAND - HANGENDE VOORWAARDE.

2° ARBE!DSOVEREENKOMST
PROEFBEDING - PROEFTIJD - BEDIENDE DUUR - IN AANMERKING TE NEMEN LOON VOORDEEL - OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

1o Een recht onder opschortende voorwaarde bestaat, hangende de voorwaarde, oak al is de uitvoering van de
verbintenis geschorst (1). (Art. 1181,
tweede lid, B.W.)
2° Het loon dat in aanmerking komt

voor de vaststelling van de maximale
proeftijd in een arbeidsovereenkomst
voor bedienden, omvat aile krachtens
de arbeidsovereenkomst verkregen
voordelen waarvan de opschortende
voorwaarde wordt vastgesteld op het
tijdstip waarop die proeftijd in die

overeenkomst is bepaald (2). (Art. 67,
§ 2, eerste lid, tweede zin, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(SNOECK T. « EVOLUTION » N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9558)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1991
door het Arbeidshof te Bergen gewe-

zen;
Over het middel: schending van artikel 67, inzonderheid 67, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
(1) Zie Cass., 5 juni 1981, A.R. nr. 3023 (A.C.,
1980-81, nr. 576); met concl. proc.-gen. Lenaerts, toen adv.-gen., in R.W,, 1981-1982, kol.
246; 15 mei 1986, A.R. nr. 7472 (ibid., 1985-86,
nr, 565); « Notes prises au com·s du Professeur
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations »,
dee! 4, Brussel, 1985 en 1987, biz. 743, 744, 760
en 761.
(2) Zie Cass,, 19 maart 1975 (A.C., 1975, 813);
17_ feb. 1992, A.R. nr. 7662 (ibid., 1991-92, nr.
315).
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doordat het arrest beslist dat in de zin
van artikel 67, § 2, van de wet van 3 juli
1978 « het loon niet aileen de bezoldigingen omvat, maar oak de voordelen die
krachtens de overeenkomst zijn verkregen >> en vaststelt dat te dezen « krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten van 19 maart 1979 (K.B. 22/11/79)
en van 18 december 1980 (K.B. 3/4/1981),
gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comit€ voor de bedienden (Paritair
Comit€ 218) een dertiende maand moest
worden betaald, vanaf het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst voor bedienden 6 maanden heeft geduurd >> en dat
(eiseres) « vanaf 22 februari 1989 (de
overeenkomst dagtekende van 22 augustus 1988) de zekerheid had dat haar een
dertiende maand zou worden betaald >>
waarna het beslist dat « eiseres op de
dag van haar indiensttreding dus een
virtueel recht had op dat geldelijk voordeel », op grand dat de « betaling ervan
niet afhing van een latere beslissing van
de werkgever » en vervolgens dat « rekening moet worden gehouden met de dertiende maand, om te oordelen of het beding van proeftijd geldig was », dat « de
jaarlijkse basiswedde op 22 augustus
1988 dus (... ) 831.000 frank bedroeg, dit is
meer dat 821.000 frank, waarmee rekening is gehouden om uit te maken of het
beding van proeftijd van twaalf maanden
geldig was », en het beroepen vonnis wijzigt door aan eiseres haar vordering tot
betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding te ontzeggen en ze in de
kosten te verwijzen,
terwijl de geldigheid van het beding
van proeftijd, wat de duur van de proef. tijd betreft, wordt beoordeeld op het
ogenblik dat de bediende in dienst treedt
en in het artikel 67, § 2, van de wet van
3 juli 1978 bedoelde jaarlijks loon, op
grand waarvan de duur van de proeftijd
kan worden vastgesteld, wordt bepaald
aan de hand van de bij de aanvang van
het contract overeengekomen of verkregen loon; zo onder loon, als bedoeld in
voormeld artikel 67, de krachtens de
overeenkomst verkregen bezoldigingen
en voordelen moet worden verstaan, de
bepaling ervan moet gebeuren op het
ogenblik van de indiensttreding, zonder
dat daarbij rekening mag worden gehou~
den met voordelen die later zouden worden verkregen; wanneer collectieve arbeidsovereenkomsten voor de toekenning
en de betaling van de dertiende maanden zes maand ancienniteit als vereiste
stellen en, zoals uit de vaststellingen van
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het arrest blijkt, de werknemer pas na
31 december van bet jaar tijdens hetwelk de proeftijd is aangevangen, « de
zekerheid heeft dat hem een dertiende
maand wordt betaald », bet virtueel
recht op bet geldelijk voordeel van de
dertiende maand niet bestaat op bet
ogenblik van de indiensttreding; bet bestaan op dat ogenblik van bet virtueel
recht niet hieruit aileen valt af te leiden
dat de betaling van de dertiende maand
niet afhangt van een latere beslissing
van de werkgever, maar van bij koninklijk besluit algemeen verbindend ver-

klaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, wanneer krachtens die collectieve
arbeidsovereenkomsten eerst zes maan-

den na de indiensttreding zekerheid bestaat dat een dertiende maand wordt be·
taald; daaruit volgt dat het arrest het
begrip « jaarlijks loon », in de zin van ar·
tikel 67, § 2, van de wet van 3 juli 1978
dat wordt bepaald, op grand van het bij
de indiensttreding, overeengekomen of
verkregen loon, miskent :

Overwegende dat het middel aanvoert dat, als in een collectieve arbeidsovereenkomst voor de toekenning en de betaling van de dertiende maand zes maanden ancienniteit
wordt vereist en dat, zoals uit de
vaststellingen van het arrest blij kt
dat de werknemer pas na 31 december van het jaar tijdens hetwelk de
proeftijd is aangevangen, de zekerheid heeft dat hem de dertiende
maand wordt betaald, het virtueel
recht op het geldelijk voordeel van
de dertiende maand niet bestaat op
het ogenblik van de indiensttreding;
Overwegende dat artikel 67, § 2,
eerste lid, tweede volzin, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978, zoals het te dezen toepasselijk
is, bepaalt dat de proeftijd niet meer
mag belopen dan respectievelijk zes
of twaalf maanden, naargelang het
jaarlijks loon niet hager of hager is
dan 821.000 frank;
Overwegende dat in de zin van
die bepa!ing, het loon niet aileen de
bezoldigingen omvat, maar oak aile
voordelen die krachtens de arbeidsovereenkomst zijn verkregen; dat
het recht op die voordelen moet bestaan op het tijdstip waarop de

proeftijd in de arbeidsovereenkomst
wordt bepaald;
Overwegende dat een recht onder
opschortende voorwaarde bestaat
hangende de voorwaarde, oak al is
de uitvoering van de verbintenis geschorst;
Overwegende dat het loon dat in
aanmerking komt voor de vaststelling van de maximale proeftijd in
een arbeidsovereenkomst voor bedienden, dus aile krachtens de arbeidsovereenkomst verkregen voordelen omvat waarvan de opschortende voorwaarde wordt vastgesteld op
het tijdstip waarop de proeftijd in
die overeenkomst is bepaald;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 april 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver·
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui·
dende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Gerard
en DeBruyn.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE) - GESCHIL - CURATOR OVER
HET FAILLISSEMENT - KOOPLIEDEN - HANDELSHUUROVEREENKOMST - OVERDRACHT
- APPELRECHTER - VASTSTELLING.

358

HOF VAN CASSATIE

2° BEVOEGDHEID

EN AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - HOF VAN CASSATIE - ART.
660, EERSTE LID, GER.W.

3° VERWIJZ!NG NA CASSATIE -

BUR·

GERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - APPELRECHTER - BESLISSING BEVOEGDHEID - CASSATIE - VERWIJZING.

1o Het geschil tussen een curator over
een faillissemen t en kooplieden omtrent de overdracht van een handelshuurovereenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste
aanleg als appelrechter (1). (Art. 577,
Ger.W.)
2° De bepaling van het eerste lid van
art. 660 Ger. W. is niet van toepassing

op het Hoi van Cassatie, als het wegens schending van een regel inzake
bevoegheid een beslissing vernietigt
van een ander gerech t dan de arrondissementsrechtbank (2). (Art. 1110,
Ger.W.) (Impliciet.).
3° Wanneer het hof een vonnis vernietigt

waarbij de rechtbank van koophandel
zich als appelrech ter bevoegd ver~
klaart, verwijst het de zaak naar de
andere rechtbank van koophandel zit~
ting houdend in hager beroep (3). (Art.
1110, Ger.W.)
{RONVEAUX T. FAILLISSEMENT « JADIMAT »
B.V.B.A., T. TUFANO)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9604)

HET HOF; - Gelet op het bestre-·
den vonnis, op 30 maart 1992 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Namen;
Gelet op de beschikking d.d. 24 februari 1993 van de eerste voorzitter
(1) Zie A FETWEIS, A. KOHL en G. DE LEVAL,
Droit judiciaire priv€! », deel I, Luik 1980, 5de
uitg., nr. 99 en de noot 4; noot I.V. onder Arr.
Gent, 1 okt. 1979, J.C.B., 1980, biz. 76.
«

(2)

ca,.,

28 feb. 1975 (A.C., 1975, 744).

(3) Zie Cass., 23 okt. 1974 en 28 feb. 1975
(A.C., 1975, 252 en 744); 5 maart 1984, AR. nr.
6930 (ibid., 1983-84, nr. 373) dictum.
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waarbij de zaak wordt verwezen
naar de derde kamer;
Over het middel: schending van de artikelen 9, 577, 591, 1°, en, voor zoveel nodig, 640 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het ho~
ger beroep van de partijen ontvankelijk
verklaart en dus kennis neemt van de
beroepen tegen het vonnis a quo, dat de
geschillen die voortvloeien uit een tussen
eiser en eerstgenoemde verweerder q.q.
gesloten handelsovereenkomst, had beslecht; dat laatstgenoemde de geldigverklaring vorderde van de overdracht van
de handelshuur aan de tweede verweerder, die betoogde dat de door hem ten
gevolge van die overdracht verkregen
rechten niet vervielen op 1 mei 1993, datum waartegen de gefailleerde vennoot~
schap J adimat, waarvoor eerstgenoemde
verweerder als curator optrad, zich ertoe
verbonden had de plaats zonder meer te
ontruimen,
terwijl het voor de vrederechter te Andenne gebrachte geschil tussen de partijen tot diens bijzondere bevoegdheid behoorde, aangezien de kantonale rechter,
krachtens artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, ongeacht het bedrag van
de vordering kennis neemt van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangen~
de vorderingen die ontstaan uit de
verhuring van een handelszaak; luidens
artikel 577, eerste lid, van genoemd wethoek de rechtbank van eerste aanleg in
hager beroep kennis neemt van de vonnissen door de vrederechter in eerste
aanleg gewezen; die algemene bevoegd~
heid van de rechtbank van eerste aanleg
slechts moet wijken voor die van de
rechtbank van koophandel, wanneer bet
door de vrederechter beslechte geschil
gerezen is tussen kooplieden betreffende
de handelingen die de wet als daden van
· koophandel aanmerkt of inzake geschil~
len betreffende wisselbrieven (artikel
577, tweede lid, van genoemd wetboek);
de volstrekte bevoegdheid of bevoegd~
heid rationae materiae van de rechtscolleges, luidens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek, niet kan worden uitgebreid, tenzij de wet anders bepaalt; zij
dus de openbare orde raakt en de rechter, zelfs bij het stilzwijgen van de par~
tijen, daarop moet toezien; de rechtbank
van eerste aanleg of van koophandel,
wanneer ze in hager beroep ambtshalve
haar onbevoegdheid moet opwerpen,
krachtens artikel 640 de verwijzing van
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de zaak naar de arrondissementsrechtbank moet gelasten; de rechtbank bijgevolg, door bij het bestreden vonnis de
hogere beroepen ontvankelijk te verklaren tegen een beslissing waarbij uitspraak gedaan was over geschillen betreffende de verhuring van een onroerend goed en meer bepaald over de duur
ervan en de geldigheid van de overdracht, haar bevoegdheid om in hager
beroep kennis te nemen van de beslissingen, die de vrederechter gewezen heeft
op grand van zijn in artikel 591, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek omschreven
bijzondere bevoegdheid, uitbreidt; het
dus de artikelen 9, 577 en 591, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt, aangezien
het uitspraak doet over een geschil dat
niet tot zijn bevoegdheid behoort; het be~
streden vonnis althans artikel 640 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt nu het
niet ambtshalve het geschil naar de arran~
dissementsrechtbank verwijst voor uitspraak door die rechtbank over de vraag
of de Rechtbank van Koophandel te Na~
men bevoegd is om kennis te nemen van
het geschil :

Overwegende dat, krachtens artikel 577 van het Gerechtelijk Wethoek, de rechthank van koophandel
in hoger heroep enkel van de vonnissen door de vrederechter in eerste aanleg gewezen kennis neemt,
als zij hetrekking hehhen op geschillen tussen kooplieden hetreffende
de handelingen die de wet als daden
van koophandel aanmerkt of inzake
geschillen hetreffende wisselhrieven;
Overwegende dat uit de vermel- ·
dingen van het hestreden vonnis
hlijkt dat het tussen de partijen gerezen geschil hetrekking heeft op de
overdracht van een handelshuur
door de eerstgenoemde verweerder .
die optrad als curator van een fail:
lissement; dat eiser, verhuurder, en
de tweede verweerder, overnemer, ·
kooplieden zijn;
Overwegende dat zodanig geschil ·
tussen een curator van een faillissement en kooplieden krachtens de
wet niet tot de hevoegdheid hehoort ·
van de rechthank van koophandel
zitting houdende in hager beroep; '.
Dat de rechthank van koophandel
door zich bevoegd te verklaren, arti~
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kel 577 van het Gerechtelijk Wethoek schendt;
Dat het midde! gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het hestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en Jaat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechthank van Koophandel
te Dinant, zitting houdende in hoger
heroep.
5 april 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, adelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijklui. dende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Draps
en Gerard.
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INKOMSTENBELASTINGEN

AAN·

SLAGPROCEDURE - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR - RECHTSMACHT.

De directeur der belastingen die uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren kan,
om eigen redenen, de aanslag handhaven op grand van materiiile elementen
die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen (1). (Arl 276. eerste
lid. W.I.B.; art. 375, eerste lid, W.I.B.
1992.)

(1) Cass., 3 mei 1991, AR. nr, F 1886 N (A.C,
1990-91, nr. 457); zie Cass., 25 feb. 1988, A.R.
nr. F 822 F (ibid;, 1987-88, nr. 388); 18 jan.
1990, A.R. nr. F 1011 F, en 23 maart 1990, A.R.
nr, F 1790 N (ibid,, 1989-90, nrs, 314 en 446); 30
mei 1991, A.R. nr, F 1099 F (ibid., 1990-91, nr,
507).
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(HOEBEKE

T. BELGISCHE STAAT -

MIN. V. FINANCIEN)

ARREST ( Vel'taJing)

(A.R. nr. F 1223 F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 5 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet eerste middel :
Wat bet eerste en tweede onderdee!, samen, betreft :
Overwegende dat bet middel betoogt dat de directeur der belastingen, door de ten name van eiseres
belaste inkomsten anders te kwalifi·
ceren dan de taxatieambtenaar had
gedaan, de grenzen van bet bij hem
aanhangige geschil is te buiten gegaan en een rechtspunt heeft opgeworpen zonder enig verband met
wat eiseres in haar bezwaarschrift
aanvoert;
Overwegende dat bet arrest vaststelt « dat (eiseres) bij de verkoop
van een onroerend goed als bijzonder lasthebber is opgetreden; dat zij
zodoende 2.150.000 frank als commissieloon heeft ontvangen (... ); dat
de taxatieambtenaar in zijn bericht
van wijziging van 17 mei 1988 heeft
gezegd dat volgens hem dit bedrag
een honorarium was en (eiseres)
heeft belast op dit bedrag vermin·
derd met de in artikel 51 van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastin·
gen bepaalde forfaitaire bedrijfslasten; dat (... ) (eiseres) tegen die aanslag bezwaar heeft ingediend, op
grand dat bet bedrag van 2.150.000
frank geen bedrijfsinkomen kon
zijn, als bedoeld in artikel 20 van
bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat (eiseres) immers gepensioneerd is en geen bedrijfs- en
winstgevende activiteit meer uitoefent; dat de gewestelijk directeur die
stelling in zijn aangevochten beslissing he eft aangenomen, maar de inning van 2.150.000 frank als diverse
inkomsten, in de zin van artikel 67,

1° van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen heeft bestempeld;
(... ) dat hij voor een bedrag, gelijk
aan het verschil tussen de litigieuze
aanslag en dat van de aanslag inzake
diverse inkomsten, dus een gedeeltelijke ontheffing heeft verleend »;
Overwegende dat bet te dezen toepasselijke artikel 276, eerste lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de directeur
der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar uitspraak
doet bij met redenen omklede beslissing nopens de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren;
Overwegende dat de directeur der
belastingen zijn rechtsmacht niet te
buiten gaat en geen rechtspunt opwerpt zonder enig verband met bet
door de belastingschuldige aangevoerde bezwaar, wanneer hij de
aar.slag handhaaft om andere redenen dan die van de taxatieambtenaar, nu hij zich baseert op feitelijke gegevens waarmee deze rekening had gehouden;
Dat bet arrest dat oordeelt dat de
directeur der belastingen, die bet
door eiseres ontvangen bedrag als
diverse inkomsten kwalificeert, uitspraak heeft gedaan over een feitelijk gegeven waarmee de taxatieambtenaar rekening had gehouden
en geen rechtspunt heeft opgeworpen zonder enig verband met bet
door eiseres aangevoerde bezwaar,
de in bet middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 april 1993 -

3e kamer -

Voorzitter:

de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Tournicourt, Brussel.
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Nr. 177
Nr. 177
2e KAMER - 6 april 1993

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN -

OP CQNCLUSIE - STRAFZAKEN - EENVOUDIGE BANKBREUK - FACULTATIEVE OORZAKEN VAN BANKBREUK RECHTER DIE GEBRUIK MAAKT VAN ZIJN BEOORDELINGSRECHT
DESBETREFFENDE
CONCLUSIE - MOTIVERING.

2o BANKBREUK

EN

den verklaard aan eenvoudige bankbreuk, de rechter, die desaangaande
te oordelen heeft, gebruik makend
van zijn beoordelingsrecht, in de regel niet verplicht is die beslissing
speciaal te motiveren; dat hij echter
wei dient te antwoorden op de con·
clusies die de partijen desaangaande voor hem hebben genomen;
Overwegende dat de appelrechters
die conclusies niet beantwoorden;

BEDRIEGLIJK

ONVERMOGEN -

EENVOUDIGE BANKBREUK FACULTATIEVE OORZAKEN VAN
BANKBREUK RECHTER DIE GEBRUIK
MAAKT VAN ZIJN BEOORDELINGSRECHT MOTIVEDESBETREFFENDE CONCLUSIE RING.
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Dat het middel in zoverre gegrond
is;

1° en 2° Alhoewel de rechter die, gebruik

makend van het hem door de wet verleende beoordelingsrecht, oordeelt over
de schuldigverklaring van een beklaagde wegens eenvoudige bankbreuk, in
de regel niet verplicht is zijn beslissing speciaal te motiveren, dient hij
echter wei te antwoorden op de conclusies die de partijen desaangaande voor
hem hebben genomen.
(FAILLISSEMENT CERADIT P.V.B.A.
T. SAILLART E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6250)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Mr. Herman Segers:

Om die redenen, vernietigt het be·
streden arrest in zoverre het uitspraak doet op de tegen de verweer·
ders gerichte civielrechtelijke verdering van eiser en in zoverre die
vordering gegrond is op de tenlastelegging A, 2, a; verwerpt de voorziening van eiser voor het overige; ...
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt Mr. H. Segers q.q. in de
helft van de kosten van zijn voorziening en de verweerders in de overige kosten van die voorziening; ...
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
6 apri11993 - 2e kamer- Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
De Peuter - Andersluidende conclusie
(1) van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Over het tweede middel:

Overwegende dat wanneer de beklaagde zich in een van de gevallen
omschreven in artikel 574 van het
Wetboek van Koophandel bevindt,
en dientengevolge schuldig kan wor-

(1) Het O.M. was van oordeel dat de appelrechter de door de burgerlijke partij in conclusie aangevoerde argumenten tot schuldigverklaring afdoende beantwoordde door zijn vaststelling dat hij, zelfs wanneer de feiten
bewezen mochten zijn, krachtens art. 574
W.Kh. niet gehouden was beklaagde schuldig
te verklaren.

362

HOF VAN CASSATIE

Nr. 178

Nr. 178
(BEIJER)

2e

KAMER -

7 april 1993

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0336.F)
Io

HOF VAN ASSISEN - VERWIJZING
NAAR HET HOF VAN ASSISEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST CASSATIEBEROEP - INGESTELD V66R HET
EINDARREST - DRAAGWIJDTE,

20

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN
EESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - ALGEMEEN VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ARREST - CASSATIEBEROEP - INGESTELD
V66R HET EINDARREST - DRAAGWIJDTE,

3°

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - ARREST - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij eiser werd verwezen naar het Hof van Assisen van
de provincie Brabant, tegen hem
een beschikking tot gevangenneming werd uitgevaardigd en werd
verklaard dat er geen gronden zijn
tot verdere vervolging ter zake van
de civielrechtelijke rechtsvordering
van eiser tegen « X »;
Overwegende dat de cassatieberoepen gericht zijn tegen hetzelfde
arrest; dat er grond bestaat tot voeging;

HET HOF VAN ASSISEN- GEVANGENNEMING.

1o en 2° Op het cassatieberoep dat de be-

schuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het hoi van assisen heeft ingesteld binnen de termijn van vijftien
vrije dagen na de betekening en binM
nen de termijn van art. 296 Sv., kan
het Hof enkel uitspraak doen over de
schending van de wetten inzake bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
en van het hof van assisen en over de
nietigheden die bepaald zijn in art. 299
Sv. of voortvloeien uit het niet in acht
nemen van de wetten tot invoering
van een debat op tegenspraak voor de
kamer van inbeschuldigingstelling en
tot regeling van het gebruik der talen
voor die kamer (!). (Artt. 299 en 416

Sv.)

3° De beschuldigde kan zich tot het ver-

strijken van de termi:jn van vijftien
vrije dagen na de betekening van de
beslissing in cassatie voorzien tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij, ter gelegenheid van de verwijzing naar het
hof van assisen, zijn gevangenneming
wordt bevolen (2). (Impliciet.)
(1) en (2) Cass., 1 sept. !988, A.R. nr, 6993
(A.C., 1988-89, nr. 1) en de noten 1, biz. 1 en 2.

I. Op het cassatieberoep tegen de
beslissingen waarbij eiser naar het
hof van assisen werd verwezen en
waarbij tegen hem een beschikking
tot gevangenneming werd uitgevaardigd;
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn cassatieberoep, op
grond dat, krachtens artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering, tegen die beslissingen geen ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld;
Overwegende dat het Hof, op het
cassatieberoep dat de beschuldigde
tegen het arrest van verwijzing naar
het hof van assisen heeft ingesteld
'binnen de termijn van vijftien vrije
dagen na de betekening en binnen
de termijn van artikel 296 van het
Wetboek van Strafvordering, enkel
uitspraak kan doen over de schen.ding van de wetten inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerech.ten en van het hof van assisen en
over de nietigheden die bepaald zijn
in artikel 299 van het Wetboek van
Strafvordering of die voortvloeien
uit het niet in acht nemen van de
wetten tot invoering van een debat
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op tegenspraak voor de kamer van
inbeschuldigingstelling en tot regeling van het gebruik der talen voor
die kamer;
Dat, enerzij ds, het arrest een
eindarrest is, in zoverre het uitspraak doet over de bevoegdheid en
de gevangenneming van eiser beveelt; dat anderzijds, tegen dat arrest in afwijking van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering een
ontvankelijk cassatieberoep kan
worden ingesteld;
Dat er geen gronden zijn om akte
te verlenen van de afstand, die immers op een dwaling blijkt te berus-

ten;
Overwegende dat, wat de wijziging van eiser naar het hof van assisen betreft, het arrest geen vermelde wetsschending bevat en niet is
aangetast door een van de nietigheden waarvan het onderzoek in de
huidige stand van het geding aan
het Hof is opgedragen;
Dat, wat de beschikking tot gevangenneming betreft, de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op het cassatieberoep tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen « X >) :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt eiser in de kosten van zijn cassatieberoepen.
ze kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaa t: mr. Draps.
7 april 1993 -
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ze KAMER -

15 april 1993

VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT AANHOUDING - PROCES-VERBAAL VAN
VERHOOR VAN DE VERDACHTE - GEEN VERMELDING VAN HET UUR VAN HET EINDE VAN
DE ONDERVRAGING - GEVOLG.

Wanneer in strijd met art. 16, § 7, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990, een procesverbaal van een verhoor dat van de
verdachte werd afgenomen tussen het
tijdstip van zijn vrijheidsbeneming en
het tijdstip waarop hij naar de onderzoeksrechter werd verwezen, het uur
van het einde van de ondervraging
niet vermeldt, vormt die onregelmatigheid op zichzelf geen hinder voor de
aflevering door de onderzoeksrechter,
binnen de vanaf de feitelijke vrijheidsbeneming te rekenen wettelijke termijn, van een bevel tot aanhouding,
noch voor de regelmatigheid daarvan,
noch voor de daaropvolgende procedu-

re.
(QARAM)

ARREST

(A.R. nr. P.93.0530.N)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1993 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
dee! uitmaakt;
Over het eerste middel:

Over het tweede middel:

Wat het derde middel betreft:
Overwegende dat eiser voorhoudt
dat op het proces-verbaal nr. 100584
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van 15 maart 1993 van de B.O.B.
van Aalst de vermelding van het
uur waarop eisers verhoor een einde
nam ontbreekt en dat uit het enkele
feit van die ontstentenis van vermelding de nietigheid van dat procesverbaal volgt en daarmee tevens de
nietigheid van de ganse daaropvolgende procedure;
Overwegende dat artikel 16, § 7,
van de wet betreffende de voorlopige hechtenis als volgt luidt : « Het
proces-verbaal van het verhoor van
de verdachte door de onderzoeksrechter, evenals alle processen-verbaal van de verhoren die van de
verdachte werden afgenomen tussen
het tijdstip van zijn vrijheidsbeneming en het tijdstip waarop hij naar
de onderzoeksrechter wordt verwezen, moeten het uur vermelden van
het begin van de ondervraging, van
het begin en het einde van de eventuele onderbrekingen en van het
einde van de ondervraging »;
Overwegende dat de wetgever die
bepaling niet op straffe van nietigheid voorschreef;
Overwegende dat de door eiser
aangevoerde onregelmatigheid inzake zijn vrijheidsbeneming en de in
dit verband door de optredende politieleden eventueel begane fout op
zichzelf geen hinder vormen voor de
aflevering door de onderzoeksrechter, binnen de vanaf de feitelijke
vrijheidsbeneming te rekenen wettelijke termijn, van een bevel tot aanhouding, noch voor de regelmatigheid daarvan, noch voor de daaropvolgende procedure;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

Nr. 180

15 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. De Peuter, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal Advocaat: mr. W. Van Peeterssen, Antwerpen.

Nr. 180
1 e KAMER -

15

april

1993

1° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT-

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN VER·
PLICHTINGEN VAN DE PACHTER - NIET-NAKOMING - GEVOLG.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHT-

ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN
HUUR - OVERDRACHT - ONWE'ITIGHEID GEVOLG.

3° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHT-

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER - NIET-NAKOMING - SANCTIE - ONTBINDING - VEREISTEN.

4° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHT-

ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN
HUUR - ONWE'ITIGHEID - SANCTIE - ONTBINDING - VEREISTEN.

1o en 2° De pachter die, in strijd met art.

30 Pachtwet, zijn pacht geheel of ten
dele aan anderen overdraagt, zonder
schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verpachter, of die, in
strijd met art. 34 Pachtwet, aan de
echtgenoot van een van zijn afstammelingen, zonder toestemming van de
verpachter, zijn pacht enkel ten dele
en niet geheel overdraagt, komt een
bepaling van de pachtovereenkomst
niet na en valt dus onder toepassing
van art. 29 van dezelfde wet (1).

(1) en (2) Cass., 11 okt. 1991, A.R. nr, 7548
(A.C., 1991-92, nr, 81).
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3° en 4° Uit bet gebruik in art. 29 Pachtwet, van de bewoordingen « daardoor
schade ontstaat voor de verpachter »
en « naar gelang van de omstandigheden », alsmede uit de verplichting van
de pachter tot vergoeding van die

schade

«

in geval van ontbinding door

(zijn) schuld », dient te worden afge-

leid dat, enerzijds, de bedoeling van de
wetgever is geweest dat de feitenrechter oordeelt of de niet-uitvoering van

de pachtovereenkomst ernstig genoeg
is om ontbinding uit te spreken en dat,
anderzijds, het ernstige karakter van

de niet-uitvoering dient te worden beoordeeld op grand van het al dan niet
bestaan van schade aan de zijde van
de verpachter; die regel wijkt niet af
van art. 1741 B. W. (2).
(ADAM, DEFAYS, PALIGOT T. HUMBLE, KAUL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9542)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 januari 1992 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marcheen-Famenne;
Over het middel: schending van de artikelen 1184, 1741, 1762bis van het Bur·
gerlijk Wetboek en 29 van de Pachtwet
(artikel 1 van de wet van 4 november
1969 zijnde a!deling Ill, hoek Ill, titel
VIII: van hoo!dstuk II van het Burgerlijk
Wetboek),
doordat het bestreden vonnis het hager beroep van de eisers niet gegrond
verklaart en, derhalve, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
de pachtovereenkomst inzake de gezamenlijke goederen van de hoeve « Ferme
de la Lembr€e » te hunnen nadele « ontbonden » verklaart, op grand dat de
« ontbinding » van de pachtovereenkomst
te hunnen nadele diende te worden uitgesproken, nu de eerste en de tweede eiser hun pacht slechts ten dele en zonder
voorafgaande toestemming van de twee-·
de verweerder aan de derde eiser badden overgedragen en de artikelen 30 en
34 van de Pachtwet hadden geschonden, ·
« dat aangezien de ontbinding op basis
(zowel) van artikel 29 van de Pachtwet,
als van artikel 1741 van het Burgerlijk
Wetboek was gevorderd, de ontbinding
(diende) te worden toegekend op basis
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van artikel 1741 van het Gerechtelijk
Wetboek, zonder dat de verpachter enige
schade diende te bewijzen »,
terwijl de pachter die, met schending
van de artikelen 30 en 34 van de Pachtwet (gewijzigd bij de wet van 7 november 1988) het gepachte goed ten dele aan
een afstammeling of diens echtgenoot
zonder schriftelijke toestemming van de
verpachter overdraagt. een bepaling van
de pachtovereenkomst niet nakomt en
dus onder de toepassing valt van artikel
29 van dezelfde wet; dat artikel bepaalt
dat, indien de pachter van een landeigendom de bepalingen van de pachtovereenkomst, in het algemeen, niet nakomt
en daardoor schade ontstaat voor de verpachter, deze, naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst kan
doen ontbinden (eerste lid), dat in geval
van ontbinding door de schuld van de
pachter, deze gehouden is tot schadevergoeding (tweede lid) en dat het stra!beding en de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde zonder waarde zijn (derde
lid); dat uit het gebruik van de bewoordingen » daardoor schade ontstaat voor
de verpachter » en « naar gelang van de
omstandigheden », alsmede uit het feit
dat de verplichting van de pachter tot
vergoeding van die schade verband
houdt met de ontbinding, dient te worden afgeleid dat, enerzijds het de bedoeling van de wetgever is geweest dat de
feitenrechter oordeelt of de niet-uitvoering van de pachtovereenkomst ernstig
genoeg is om ontbinding uit te spreken
en dat, anderzijds, het ernstige karakter
van de niet-uitvoering moet worden beoordeeld op grond van het al dan niet be~
staan van schade aan de zijde van de
verpachter; dat deze regeling geen afbreuk doet aan het bepaalde in de arti~
kelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk
Wetboek; dat zij moet worden in acht genomen, zelfs wanneer bij de rechter een
vordering tot ontbinding van de pachtovereenkomst is ingesteld op grand van
artikel1741 van het Burgerlijk Wetboek;
zowel uit artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek, waarvan artikel 1741 van het
Burgerlijk Wetboek slechts een toepassing is, als uit artikel 29 van de Pachtwet volgt dat de ontbinding van de
pachtovereenkomst steeds in rechte
moet worden gevorderd en dat de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde zonder waarde is (voormeld artikel 29 en artikel 1762bis van het Burgerlijk Wet·boek); het dan ook onbegrijpelijk zou
zijn dat de rechter geen beoordelingsbevoegdheid heeft en ontbinding moet uit-
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schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verpachter, of die,
in strijd met artikel 34 van die wet,
aan de echtgenoot van een van zijn
afstammelingen, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht
enkel ten dele en niet geheel overdraagt, een bepaling van de pachtovereenkomst niet nakomt en dus
onder de toepassing valt van artikel
29 van dezelfde wet;
Overwegende dat artikel 29 bepaalt dat : « Indien de pachter van
een landeigendom dit niet voorziet
van de dieren en het gereedschap
Overwegende dat het vonnis, zonder deswege te worden aangevoch- · nodig voor het bedrijf, indien hij
met de hebouwing ophoudt, indien
ten, oordeelt dat de overeenkomst
hij bij de bebouwing niet als een
van pachtoverdracht tussen de eergoed huisvader handelt, indien hij
ste twee eisers, de echtgenoten
het gepachte voor een ander doe!
Adam-Defays, en de derde eiser,
aanwendt dan waartoe het hestemd
Thierry Paligot, hun schoonzoon,
was, of, in het algemeen, indien hij
« niet voldoet aan de vereisten van
de bepalingen van de pachtovereenartikel 34 van de Pachtwet, dat voor
komst niet nakomt, en daardoor
een zodanige overdracht zonder de
schade ontstaat voor de verpachter,
toestemming van de verpachter
deze, naar gelang van de omstandigvoorschrijft dat de pachter zijn
heden, de pachtovereenkomst kan
pacht geheel overdraagt »; dat het doen ontbinden »;
beslist dat, doordat « de pachters (de
Overwegende dat uit het gebruik
eerste twee eisers) de verplichting
niet hadden nageleefd om hun pacht van de bewoordingen « daardoor
geheel aan hun dochter of haar . schade ontstaat voor de verpachter »
en « naar gelang van de omstandigechtgenoot over te dragen, en een
gedeelte van het gepachte goed zijn
heden », alsmede uit de verplichting
van de pachter tot vergoeding van
blijven betrekken, de pachtovereendie schade « in geval van onthinding
komst dient te worden ontbonden in
door (zijn) schuld », dient te worden
het nadeel van de pachters die noch
artikel 30, noch artikel 34 van de· · afgeleid dat, enerzijds het de bedoeling van de wetgever is geweest dat
wet hehben in acht genomen en dat
de pacht bovendien voor de derde .de feitenrechter oordeelt of de nietuitvoering van de pachtovereen(eiser) niet kan worden hernieuwd,
komst ernstig genoeg is om ontbinovereenkomstig artikel 25 van de
ding uit te spreken en dat, anderwet; dat, nu die ontbinding op
zijds, het ernstige karakter van de
grand zowel van artikel 29 van de
niet-uitvoering dient te worden bePachtwet als van artikel 1741 van.
oordeeld op grand van het a! dan
het Burgerlijk Wetboek was gevorniet bestaan van schade aan de zijderd, zij moet worden toegekend op
de van de verpachter; dat die regel
grand van artikel 1741 van het Burniet afwijkt van artikel 1741 van het
gerlijk Wetboek, zonder dat de verBurgerlijk Wethoek;
pachter moet aantonen dat hij schade heeft geleden »;
Dat het vonnis, door ontbinding
Overwegende dat de pachter die,
van de pachtovereenkomst uit te
in strijd met artikel 30 van de
spreken, zonder na te gaan of de
Pachtwet, zijn pacht geheel of ten
verpachter schade heeft geleden,
dele aan anderen overdraagt, zonder
voormeld artikel 29 van de Pachtwet
spreken alleen omdat de artikelen 30 en
34 van de Pachtwet niet zijn in acht ge~
nomen; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, doordat het artikel 29 van de
Pachtwet bUiten toepassing heeft gelaten
en « ontbinding » van de pacht op grand
van artikel 1741 van bet Burgerlijk Wethoek heeft uitgesproken, zonder na te
gaan of zelfs te hebben gemeend zulks.
te moeten doen, of de niet-uitvoering
ernstig genoeg was om de ontbinding te
verantwoorden en of de verpachter al
dan niet schade had geleden, de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt :
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en artikel 1741 van het Burgerlijk
Wetboek heeft geschonden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het beslist dat de litigieuze pachtovereenkomst in strijd met de wet
is overgedragen; 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
Neufch§.teau, zitting houdende in
hager beroep.
15 april1992 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Draps.

Nr. 181
1 e KAMER -

15 april 1993

1° !NKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -

TOE TE PASSEN WETTELIJKE EEPALINGEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
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van de artt. 278 tot 286 W.I.B.; art. 1068
Ger. W: is op die procedure niet toepasselijk (1).

2° Nu belastingen de openbare orde raken, moet het hof van beroep dat bevoegd is om in eerste en Jaatste aanleg
het beroep van de belastingplichtige te
behandelen, zelf en binnen de perken
van het aanhangig gemaakte geschil
over de grand van de zaak uitspraak
doen, welke de lout in de bestreden
beslissing ook mage zijn (2).
(BELGISCHE

STAAT

-

MIN.

V.

FINANCIEN

T. ADAM)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1226 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 276, 278 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (in 't kart:
W.I.B.} zoals die artikelen zijn ingevoegd
in dat wetboek respectievelijk bij de artikelen 2 van de wet van 16 maart 1976 en
8, § 2, van de wet van 30 mei 1972, en
1068 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep had beslist
dat het bezwaarschrift van 11 juni 1985
·ontvankelijk was in zoverre het was gericht tegen de aanslagen vastgesteld onder de artikelen 3.761.671, 4.752.552 en
4.764.049 van de kohieren opgesteld voor
de belastingjaren 1982 en 1983, en vervolgens « zegt dat het aan de administratie van de belastingen staat het even
tueel bezwaarschrift betreffende de belastingjaren 1982 en 1983 te onderzoe-ken »,
terwijl, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing, hoewel zij het bezwaarschrift
ten onrechte wegens verval afwijst, tach
een beslissing uitmaakt in de zin van ar. tikel 276 van het Wetboek van de Inkom-

BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEPOMVANG.

1° De vo01waarden en het doe] van de

voorziening voor het hoi van beroep
inzake inkomstenbelastingen, alsmede
de raJ van dat rechtscollege, zijn vastgesteld in de bijzondere bepalingen

(1) Cass., 14 dec. 1989, A,R. nr. F 1015 F
(A.C, 1989-90, nr. 246/; zie Cass., 26 maart
1992, AR. nr. F 1143 F ibid., 1991-92, nr, 403).
(2) Cass., 20 sept. 1984, A.R. nr. F 667 F
(A.C., 1984-85, nr. 5~);_ zie Cass., 13 feb. 1992,
A.R. nr. F 1133 F (Ibid., 1991-92, nr. 309).
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stenbelastingen, die uitspraak doet over
een ingevolge artikel 267 van het Wethoek van Strafvordering ingediende bezwaarschrift, een einde maakt aan de bevoegdheid van de directeur of de gedelegeerde ambtenaar, de administratieve
fase van de procedure beeindigt en elke
nieuwe beslissing over hetzelfde voorwerp uitsluit, zodat het arrest het jurisdictioneel beginsel van die beslissing miskent en aldus artikel276 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen schendt;

tweede onderdeel, zelfs als de gedelegeerde ambtenaar, die ten onrechte heeft
geoordeeld dat het bezwaar niet ontvankelijk was omdat het te laat was ingediend, deswege geen uitspraak heeft
kunnen doen over het bodemgeschil, het
aan het hof van beroep staat ten grande
uitspraak te doen; het hof van beroep
immers, ingevolge artikel 278 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
uitspraak hoort te doen over het beroep
tegen een beslissing genomen krachtens
artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; het beroep van de
belastingplichtige bijgevolg in eerste en
laatste aanleg bij het hof van beroep
aanhangig is; artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek overigens voorschrijft
dat de appelrechter de zaak alleen dan
naar de eerste rechter mag verwijzen indien hij een in het aangevochten vonnis
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
zodat het hof van beroep, door geen uitspraak te doen over het bodemgeschil,
de artikelen 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de voorwaarden
en het doel van de voorziening voor
het hof van beroep inzake inkomstenbelastingen, a!smede de rol van
dat rechtscollege, in de bijzondere
bepalingen van de artikelen 278 tot
286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zijn vastgesteld;
Dat het middel, nu artikel 1068
van het Gerechtelijk Wetboek op die
procedure niet toepasselijk is, faalt
naar recht in zoverre het uit de
schending van die bepaling is afgeleid;
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Overwegende dat, voor het overige, nu belastingen de openbare orde
raken, het hof van beroep, dat bevoegd is om in eerste en laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige te behandelen, zelf en binnen
de perken van het aanhangig gemaakte geschil, over de grond van
de zaak uitspraak moet doen, welke
de fout in de bestreden bes!issing
ook mage zijn;
Dat het arrest, bijgevolg, door te
beslissen « dat het aan de administratie staat het bezwaarschrift betreffende de belastingj aren 1982 en
1983 te onderzoeken ))' de artikelen
276 en 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, zonder het tweede onderdeel van het tweede middel,
dat tot geen ruimere vernietiging
kan leiden, te moeten onderzoeken,
vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de beslissing
van de directeur met betrekking tot
de aanslagen vastgesteld onder de
artikelen 171.842 en 2.719.400 bevestigt en zegt dat het bezwaarschrift
tegen de aanslagen vastgesteld onder de artikelen « 3.716.671
4.752.554 en 4.767.049 » ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
15 april1993- 1e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.
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Nr. 183
1' KAMER - 15 april 1993

1° CASSATIE -

OMVANG - BURGERLIJKE
ZAKEN - OVEREENKOMST - WEDERKERIGE
OVEREENKOMST - HUUR VAN GOEDEREN VERHUURDER - NlET-UlTVOERING - GENOTSHINDER - HUURDER - EXCEPI'IE VAN
NIET-UITVOERING - GEVOLGEN.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING) - NIET-UITVOERING - WEDERKERIGE OVEREENKOMST EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - GEVOLGEN - CASSATIE - OMVANG.

3° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGE
MEEN - HUUROVEREENKOMST - VERHUURDER - NIET-UITVOERING - GENOTSHINDER
- HUURDER - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING- GEVOLGEN- CASSATIE- OMVANG.

1°, 2° en 3° Nu de exceptie van niet-uit-

voering in wederkerige contracten van
rechtswege geldt (1), wegens de onderJinge afhankelijkheid van de weder-

zijdse verbintenissen van de part1]'en
(2), brengt de cassatie van de rechter-

il]'ke beslissingen waarbij een huurovereenkomst aan de zijde van de
huurder ontbonden wordt verklaard en
hem een vergoeding en huurvermindering wegens genotshinder wordt toegekend, vernietiging mede van de beslissing waarbij die huurder tot betaling
van achterstallige huur wordt veroordeeld. (Artt. 1184 en 1741 B.W.).

1 e KAMER -

16 april 1993

1° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELS·
HUUR - EINDE - AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING ONVERDEELD ONROEREND
GOED - WEIGERING VAN EEN VAN DE VERHUURDERS.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELS·
HUUR - EINDE - AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING - MINDERJARIGE VERHUURDER
- ANDERE VOORWAARDE - ONENIGHEID
MET ONVERDEELDE MEDEEIGENAARS.

1° Wanneer de huurovereenkomst een
onroerend goed tot voorwerp heeft dat
in onverdeeldheid aan verscheidene
verhuurders toebehoort, volstaat de
weigering van een enkele verhuurder
om de door de huurder gevraagde hernieuwing van de huurovereenkomst te
beletten (1). (Art. 16 Handelshuurwet.)
2° Een minderjarige mede€igenaar kan,
door een op art. 13, tweede lid, Handelshuurwet steunende andersluidende
voorwaarde aan de huurder te betekenen, geen huurhernieuwing opdringen
aan de andere onverdeelde mede€igenaars die de huurhernieuwing hebben
geweigerd.
(BROUWERIJEN ALKEN-MAES T. OSTE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8054)
(SPINNOY, VANDERELST
T. GEMEENTE ANDK•:LECHT)

(A.R. nr. 9596)
15 aprill993- 1e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advoct,lten: mrs.
Houtekier en De Gryse.

(1) Cass., 14 maart 1991, A.R. nr. 8851 (A.C.,
1990-91, nr. 367).
(2) Cass., 26 mei 1989, A.R. nr. 6344 (A.C.,
1988-89, nr. 549).

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

Gelet op het bestre17 december 1990 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te Ou-

Over bet eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt: schending van de
artikelen 577 his (in het bijzonder § 6)
van het Burgerlijk Wetboek en 13, in het
bijzonder § 2, 16 IV en 18 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, opgenomen in

(1) Cass., 21 sept. 1955 (A.C., 1955, 692).
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boek III, tile! VIII, hoofdstuk II, afdeling
!Ibis, van het Burgerlijk Wetboek,
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door eiseres) (... ) aangehaalde rechtspraak (... ) dat wanneer de verhuurders
een verscheiden houding aannamen,
doordat de rechtbank van eerste aanleg
aangaande de huurhernieuwing, het verhet hager beroep en de vordering van eizet van een onder hen ten goede komt
sers in cassatie tot veroordeling van veraan de anderen en de huurhernieuwing
weerders tot betaling van een uitzetwordt belet, (... ) misschien (kan) gelden
tingsvergoeding ongegrond heeft verwanneer al de verhuurders meerderjarig
klaard, en haar recht op huurhernieuzijn, maar niet wanneer een van de eigewing vervallen heeft verklaard op grand
naars minderj a rig is zoals in casu; een
van de overwegingen dat: « De huurherandere houding aannemen zou betekenieuwing (... ) door appellante op 7 juli . nen dat de minderjarige een uitzettings1986 rechtsgeldig (werd) aangevraagd · vergoeding zou moeten betalen, waar de
aan de vier verhuurders; Op 2 oktober
wet hem (haar) uitdrukkelijk bet recht
1986 (...) Arthur Geerts q.q. en Patrick . toegekend heeft vrij over zijn goed te beGeerts onder andere (antwoordden) dat · schikken bij zijn meerderjarigheid, zonzij toepassing maakten van art. 13, tweeder enige schadevergoeding »,
de lid van de wet op de handelshuurovereenkomsten, daar een der medegerechterwijl, (... ) de mededeling van de metigden, namelijk Ann Geerts (...) (!hans
deEHgenaars, die op het ogenblik van de
vierde verweerster), nag minderjarig (...)
vraag tot huurhernieuwing meerderjarig
(was) en zij de hernieuwing in elk geval
waren, dat zij het betrokken pand conbeperkt (...) (wilden) zien tot de tijd die
tractueel vrij wensten te verkopen om
nog (...) (moest) lopen tot de meerderjauit onverdeeldheid te treden en derhalve
righeid van Ann Geerts, namelijk (op) 2
geen huurhernieuwing wensten toe te
februari 1989; dit antwoord dient bestaan niettegenstaande het verzoek van
schouwd te worden als een andere modaeen van de medeeigenaars om overeenliteit van de huur, zoals voorzien in art.
komstig art. 13, § 2, Handelshuurwet de
18 van de wet op de handelshuuroverduur van de huur in ieder geval te beper~
eenkomsten en (... ) de procedure (dient).
ken tot de tijd die nog moest lopen tot
gevolgd zoals bepaald in dit artikel; Daar
aan haar meerderjarigheid, een weigeonenigheid bleef bestaan, (... ) de huurder
ring van de gevraagde huurhernieuwing
zich tot de rechter (diende) te wenden,
uitmaakt; de huurhernieuwing immers
binnen dertig dagen van het antwoord
een nieuwe huurovereenkomst doet tot
van de verhuurder, op straffe van verval;
stand komen die de samenloop van
(...) (eiseres in cassatie) heeft nagelaten
(eensgezinde) wilsuitingen van enerzijds
deze procedure te volgen en (... ) vervalde verhuurders en anderzijds de huurder
len (is) van het recht op huurhernieuvereist; de verhuurders in casu m.b.t. de
wing (cfr. Ach. Pauwels - Handelshuur
gevraagde huurhernieuwing een verschilA.P.R. nr. 293, pag. 134); de later aangelende houding aannamen, waarbij de
tekende brieven aan (... ) (verweerders in
enen de gevraagde hernieuwing zonder
cassatie) door (eiseres) (... ) niet aan deze
meer hebben geweigerd, terwijl de andeformaliteit (voldoen); de weigering tot
re (de minderjarige) van het recht behernieuwing van de huur door de eerste
paald in art. 13 Handelshuurwet wenste
en tweede gelntimeerde (thans eerste en
gebruik te maken; er bijgevolg onenigtweede verweerders in cassatie) (...) niet
heid tussen de verschillende medeeige(volstond) om art. 18 van de wet betrefnaars-verhuurders van het betrokken
fende de handelshuur over het hoofd te
handelshuis was; het verhuurde goed
zien; immers de vertegenwoordigers van
aan meerdere personen in onverdeelde
de minderjarige, ook bij verscheidene eieigendom toebehoorde; de hernieuwing
genaars, (... ) bet recht (heeft) te vragen
van de handelshuur, die het sluiten van
dat de duur van de hernieuwing beperkt
een nieuwe huurovereenkomst veronderwordt tot de tijd die nog moet lopen tot
stelt, bijgevolg slechts met de instema an de meerderj arigheid van de pupil; de
ming van al de medeeigenaars-verhuurrechter (...) verplicht (is), in geval de
ders kon tot stand komen; het bestreden
zaak wordt voorgelegd, op deze vraag in
vonnis aldus, gelet op de onenigheid tuste gaan en ( ... ), er niet (kan) van afwijsen de verhuurders onderling m.b.t. de
ken (cfr. Ach. Pauwels Handelshuur
gevraagde huurhernieuwing, niet wettig
A.P.R. nr. 246, p. 117); het (... ) de bedoeheeft kunnen beslissen dat het antwoord
ling van de wetgever (was) de minderjagedaan namens de op dat ogenblik minrige bij zijn meerderjarigheid vrij over
derjarige
medeEHgenaars-verhuurster,
zijn eigendom te Iaten beschikken; (de
niettegenstaande de weigering tot huur-
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hernieuwing vanwege de overige medei:Hgenaars-verhuurders, een andere modaliteit van de huur uitmaakte, zoals bepaald in art. 18 Handelshuurwet en
eiseres in cassatie bijgevolg verplicht
was om zich, op straffe van verval, binnen de 30 dagen na dit antwoord tot de
rechter te wenden; bet bestreden vonnis
bijgevolg evenmin op wettige wijze de
vordering van eiseres tot betaling van
een uitzettingsvergoeding heeft kunnen
verwerpen (schending van de artikelen
13, 16 IV en 18 van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten),
zodat het bestreden vonnis, door, na de
vaststelling dat de medeeigenaars-verhuurders van bet betrokken onroerende
goed, t.a.v. de gevraagde huurhernieuwing een verschillende houding aannamen, te beslissen dat eiseres zich op
straffe van verval binnen de 30 dagen tot
de rechter had moeten wenden nu de
weigering tot huurhernieuwing van eerste en tweede verweerders in cassatie.
niet voldoende was om art. 18 Handelshuurwet over het hoofd te zien en dat
het antwoord van een van de medeEUgenaars-verhuurders een andere modaliteit
van de huur uitmaakte, en door aldus eiseres vordering tot betaling van een uitwinningsvergoeding ongegrond te verklaren de artikelen 13, 16 IV en 18 van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten opgenomen in afdeling !Ibis
van hoofdstuk II van titel VIII van boek II
van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Overwegende dat enerzijds artikel
13 van de Handeslhuurwet aan de
huurder een recht op hernieuwing
van de huurovereenkomst toekent,
maar dat anderzijds artikel 16 van
die wet aan de verhuurder het daarmee verbonden recht toekent de
huurhernieuwing te weigeren, mits
in voorkomend geval de bij dit laatste artikel bepaalde vergoeding te
betalen;
Overwegende dat, wanneer de
huurovereenkomst een onroerend
geed dat in onverdeeldheid aan verscheidene verhuurders toebehoort
tot voorwerp heeft, de weigering van
een enkele verhuurder volstaat om
de door de huurder gevraagde hernieuwing van de huurovereenkomst
te beletten;
Dat het betekenen van andersluidende voorwaarden door een van de
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mede€igenaars-verhuurders aan de
huurder, de mede6igenaars-verhuurders die de huurhernieuwing hebben geweigerd, geen huurhernieuwing tegen hun wil kan opdringen;
Dat dit oak geldt wanneer de andersluidende huurvoorwaarde met
toepassing van artikel 13, tweede
lid, van de Handelshuurwet, de duur
van de huurhernieuwing tot aan
de meerderjarigheid van een van
de minderjarige mede6igenaars-verhuurders betreft;
Dat artikel 13, tweede lid, van de
Handelshuurwet immers geen uitzondering bevat op de mogelijkheid
tot weigering van de huurhernieuwing die door artikel 16 van die wet
aan de verhuurder geboden wordt,
maar enkel a an de minderj arige
verhuurder de mogelijkheid biedt
om in geval van hernieuwing van de
huur, de duur daarvan te beperken
of te Iaten beperken tot aan zijn
meerderj arigheid;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt: 1. dat eiseres bij
brief van 7 juli 1986 een tweede
huurhernieuwing heeft aangevraagd
aan de vier onverdeelde eigenaars;
2. dat de eerste twee verweerders op
3 september 1986 de huurhernieuwing weigerden omdat zij wensten
uit onverdeeldheid te treden; 3. dat
de derde verweerder en de vertegenwoordiger van de destijds nag minderjarige verweerster op 2 oktober
1986 aan eiseres ter kennis brachten
dat het de bedoeling van de familie
was het eigendom te verkopen teneinde uit onverdeeldheid te treden,
met de mededeling dat verweerster
nag minderjarig was en pas op 2 februari 1989 meerderjarig zou wor'den, zodat zij « ingevolge de bepalingen van artikel 13, tweede lid van
de wet op de handelshuurovereenkomsten (zich) in elk geval verplicht
zien de hernieuwing te beperken tot
de tijd die nog moet !open tot de
meerderjarigheid van de medegerechtigde Ann Geerts >J;
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Overwegende dat het bestreden
vonnis, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, die laatste kennisgeving kwalificeert als « een andere modaliteit van de huur, zoals voorzien in artikel 18 van de wet op
de handelshuurovereenkomsten; dat
het, na erop te hebben gewezen dat
« de procedure (diende) gevolgd zoals
bepaald in dit artikel " en dat « de
huurder zich tot de rechter (diende)
te wenden binnen dertig dagen van
het antwoord van de verhuurders, op
straffe van verval l>, vaststelt dat eiseres nagelaten heeft die procedure te
volgen; dat het oordeelt dat eiseres
vervallen is van het recht op huurhernieuwing en overweegt dat : « de later
aangetekende brieven aan (verweerders) door (eiseres) ( ...) niet aan (de)
formaliteit (van voornoemd artikel
18) voldoen; de weigering tot hernieuwing van de huur door eerste en
tweede (verweerders) ( ...) (niet) volstond om art. 18 van de wet betreffende de handelshuur over het hoofd te
zien; (de wet)( ... ) (aan de minderjarige) uitdrukkelijk het recht toegekend
heeft vrij over zijn goed te beschikken bij zijn meerderjarigheid, zonder
enige schadevergoeding »;
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Dat het bestreden vonnis, door anders te oordelen en op de voormelde
gronden de vordering van eiseres
tot betaling van een uitzettingsvergoeding af te wijzen, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in boger beroep.
16 april 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. WaUters Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Simont en Biitzler.

Dat het bestreden vonnis op
grand van het hiervoren aangehaalde de vordering van eiseres tot het
verkrijgen van een uitzettingsvergoeding afwij st;
Overwegende dat, nu de appelrechter vaststelde dat twee medeeigenaars-verhuurders de huurhernieuwing geweigerd hebben en andere medeEHgenaars in de huurhernieuwing hebben toegestemd met
kennisgeving van andere huurvoorwaarden, eiseres, als huurster, niet
verplicht was zich tot de rechter te
wenden overeenkomstig artikel 18
van de Handelshuurwet, ook al betroffen de huurvoorwaarden, die
door de laatste twee verweerders
aan eiseres ter kennis werden gebracht, de beperking van de duur
van de huurhernieuwing tot aan de
meerderjarigheid van verweerster;
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1e

KAMER -

16 april 1993

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VERANDERING VAN FEJ,
TELIJKE SCHEIDING - SCHULDIGE ECHTGE"
NOOT - EEWIJS - AANVANG VAN DE FEITE·
LIJKE SCHEIDING.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GE7AG
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN MISKENNING - VOORWAARDE.
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1° De rechter die een partif, die de echt-

scheiding met toepassing van art, 232,
eerste lid, B. W. verkregen heeft, toelaat te bewijzen dat de andere partij
reeds voor het bij vonnis vastgestelde
tijdstip van de aanvang van de feitelijke scheiding de echtelijke waning
heeft verlaten,

schendt

noch

voor-

noemde wetsbepaling, noch art. 306
B.W
2° Het gezag van het rechterlijk gewijsde van een vroeger vonnis wordt niet
miskend door een later arrest wanneer
de gevorderde zaak niet dezelfde is (1).
(Art. 23 Ger.W.)
(D ... C ... T. P .. )
ARREST

(A.R. nr. 8310)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel gesteld als volgt:
schending van de artikelen 232, eerste
lid, 306, en 1350, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 1
juli 1974 en 2 december 1982, 23, 24, 25,
26, 27 en 1296 van het Gerechtelijk Wethoek, gewijzigd bij de wetten van 1 juli
1974 en 28 oktober 1974,
doordat het bestreden arrest van bevestiging verweerder toelaat om door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, te bewijzen dat de schuld voor de
feitelijke scheiding van partijen ligt bij
eiseres, meer bepaald dat zij sinds begin
1980 de echtelijke woonst heeft verlaten
om daarna onafgebroken een feitelijk gezin te vormen met R ... P ... op grand « da t
aan de hand van de dossierstukken en
meer bepaald de attesten van woonst en
samenstelling van het gezin door de eerste rechter terecht vastgesteld werd dat
partijen in ieder geval reeds sedert 16
april 1985, dus meer dan 5 jaar, feitelijk
gescheiden leven; dat een onderscheid
dient gemaakt te worden tussen de vordering in echtscheiding zelf, toegestaan
op grand van art. 232 B.W. en de schuldvraag; dat het schuldvermaeden immers
(1) Zie Cass., 23 apri11982 (A.C., 1981-82, nr.
490).
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amkeerbaar is indien de eisende echtgenaot het bewijs levert dat de feitelijke
scheiding te wijten is aan de fouten en
tekartkamingen van de andere echtgenaot; dat derhalve daarvoar niet aileen
de fouten die het voortduren van de ontwrichting teweegbrengen in aanmerking
kamen doch uiteraard oak de fouten die
aan de oarsprong van de feitelijke scheiding zelf liggen en die dus, evident, dateren van voor de datum van die scheiding; dat met de vaststelling dat partijen
reeds sedert 16 april 1985 gescheiden leven alleen voldaan is aan de vereisten
van art. 1269 Ger.W. doch met het toelaten van het getuigenverhoor over een
reeds bestaande feitelijke scheiding
voordien (... ) de oorzaken van de scheiding en de schuld van een der partijen
aan de ontwrichting van het huwelijk
zelf worden opgespaord; dat de datum
van 16 april 1985 slechts een " zekere ''
datum is die aan de hand van stukken
(namelijk onder andere getuigschrift van
woonst) als begin der feitelijke scheiding
kan aangenomen worden doch deze " officHHe" datum niet noodzakelijk samenvalt met de re(He feitelijke scheiding gezien partijen niet naodzakelijk onmiddellijk bij het verlaten van de echtelijke
waonst inschrijving op ander adres namen; dat (eiseres) stelt de echtelijke
woonst verlaten te hebben op 16 april
1985 ingevolge beschikking van de voorzitter in het geding van 18 maart 1985;
dat echter goed mogelijk is dat ze reeds
vroeger was weggegaan doch pas ingevolge gezegde beschikking haar adres
liet overschrijven; da t de rechter voor
het vaststellen van het tijdstip van de
feitelijke scheiding gehouden is aan deze
·officii:He stukken terwijl echter voor vast~
stellen en nagaan van de oorzaak en de
schuld van de feitelijke scheiding de officieuze datum van verlating de nodige indicien of bewijs kan bijbrengen »,

terwijl, eerste onderdeel, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen bij
vonnis van 25 april 1991 de echtscheiding
taestond tussen partijen op grond van
feitelijke scheiding van meer dan vijf
jaar; dat de aanvang van die feitelijke
scheiding in het beschikkend gedeelte
van dat vonnis vastgesteld werd op 16
april 1985; dat de rechters dit tijdstip
moeten vaststellen op grand van de werkelijke toestand, namelijk het daadwerkelijk afzonderlijk verblijf van de echtgenoten; dat de rechters dus niet verplicht zijn dit tijdstip vast te stellen op
grand van de afzonderlijke inschrijving
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in de bevolkingsregisters wanneer die
inschrijving niet overeenstemt met de
werkelijke toestand; dat het bestreden
arrest dan ook ten onrechte beslist heeft
dat de rechter voor het vaststellen van
dit tijdstip gehouden was aan de officii:He
overschrijving van het adres en dat deze
officii:He datum niet noodzakelijk samen~
valt met de reele feitelijke scheiding; dat
het bestreden arrest op grond daarvan
bijgevolg eveneens ten onrechte beslist
heeft dat het goed mogelijk is dat eise~
res reeds vroeger was weggegaan dan 16
april 1985 en verweerder ten onrechte
toegelaten heeft om te bewijzen dat eiseM
res sinds begin 1980 de echtelijke woonst
verlaten heeft om daarna onafgebroken
een feitelijk gezin te vormen met R. .. P ...
(schending van art. 232, eerste lid, 306,
B.W., 1296, Ger.W.),
tweede onderdeel, ingeval de echt~
scheiding wordt toegestaan op grond van
feitelijke scheiding van meer dan vijf
jaar, dan vermeldt het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest waarbij
die echtscheiding toegestaan wordt, het
tijdstip waarop de feitelijke scheiding
een aanvang genomen heeft; dat de beslissing waarbij dit tijdstip wordt vastgesteld, gezag van gewijsde heeft; dat het
vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen van 25 april 1991,
waarbij de echtscheiding op grond van
feitelijke scheiding van meer dan vijf
j aar tussen partij en toegestaan werd, in
het motiverend gedeelte beslist dat uit
de stukken van verweerder blijkt dat
partijen feitelijk gescheiden Ieven sedert
16 april 1985 en in het beschikkend gedeelte beslist dat de feitelijke scheiding
bestaat sedert 16 april 1985; dat het bestreden arrest het gezag van gewijsde
van die beslissing miskent door te beslissen dat het goed mogelijk is dat eiseres
reeds vroeger was weggegaan en door
vezweerder toelating te geven te bewijzen dat eiseres sinds begin 1980 de echtelijke woonst verlaten heeft om daarna
onafgebroken een feitelijk gezin te vormen met R ... P ... (schending van artt. 23,
24, 25, 26 en 27 Ger.W., 1350, 3", B.W.) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
niet zegt hoe en waardoor het bestreden arrest artikel 1296 van het
Gerechtelijk Wetboek scbendt;
Dat het middel in zoverre het
schending van artikel aanvoert. niet
ontvankelijk is;
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Overwegende dat bet onderdeel,
in zoverre het opkomt tegen het
vonnis van 25 april 1991 van de
Recbtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen waarbij de aanvang van
de feitelijke scbeiding vastgesteld
werd op 16 april 1985, geen betrekking heeft op bet bestreden arrest,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechtbank,
kracbtens artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing
van de artikelen 299, 300 en 301 van
dat wetboek kan beslissen, indien
de eisende echtgenoot bet bewijs !evert dat de feitelijke scheiding te
wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot,
dat niet de ecbtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grand van artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de echtgenoot is tegen
.wie de ecbtscbeiding is uitgesproken;
Overwegende dat de appelrechters
·die op onaantastbare wijze in feite
oordelen aan wie de feitelijke schei.ding te wijten is, dit oordeel ook
kunnen Iaten steunen op feiten van
v66r bet tijdstip waarop de feitelijke
scbeiding een aanvang heeft genamen;
Overwegende dat de appelrechters
die verweerder toelaten te bewijzen
dat eiseres de oorzaak is van de feitelijke scbeiding omdat " ze begin
1980 de ecbtelijke woning verliet om
onafgebroken gezin te vormen met
een andere man » niettegenstaande
door een niet bestreden vonnis vaststaat dat de feitelijke scheiding een
aanvang beeft genomen op 16 april
1985, de artikelen 232, eerste lid, en
306 van het Burgerlijk Wetboek niet
schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, kracbtens artikel 23 van het Gerechtelijk Wethoek, het gezag van het rechterlijk
gewijsde zich niet verder uitstrekt
dan tot hetgeen bet voorwerp van
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de beslissing heeft uitgemaakt,
waarbij vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de verdering op dezelfde oorzaak berust, dat
de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen
in dezelfde hoedanigheid gedaan is;
Overwegende dat, enerzijds, het
vaststellen van het tijdstip van de
aanvang van de feitelijke scheiding
op 16 april 1985 in het vonnis dat de
echtscheiding op grand van een feitelijke scheiding van een bepaalde
duur toestaat en, anderzijds, om het
bij artikel 306 van het Burgerlijk
Wetboek gecreeerde vermoeden van
schuld om te keren, de eisende partij toelaten te bewijzen dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de
fouten en tekortkomingen van de
andere echtgenoot, niet dezelfde vordering betreffen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Wanneer bet ontslag van een personeelsafgevaardigde in een ondernemingsraad of een veiligbeidscomite bet gevolg is van de stopzetting van een
activiteit in het bedrijf en van bet
daardoor veroorzaakte ontslag van een
welbepaalde personeelsgroep, mag de
rechter de financieel-economische en
technische verantwoording van die
stopzetting en van het ontslag van die
personeelsgroep niet beoordelen om te
beslissen of de werknemer om economische of tecbnische redenen is ontslagen (1). (Art. 2, § 1, eerste lid, Wet
Ontslag Beschermde Werknemers.)
{EUROCAN DRANKEN N.V. T. PEETERS E.A)
ARREST

(A.R. nr. 8287)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1992 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, §§ 1 en 4,
en 3 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden,
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 april1993- te kamer- Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Ferrier Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en Verbist.
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19 april 1993

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG - ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN - BEGRIP - BEOOROELING DOOR DE RECHTER.

Overwegende dat, luidens artikel
2, § 1, van de wet van 19 maart 1991,
houdende bijzondere ontslagregeling
voor de personeelsafgevaardigden in
.de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts kunnen
worden ontslagen om een dringende
reden die vooraf door het arbeidsgerecht wordt aangenomen, of om economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegde paritair
comite werden erkend;
(1) Zie Cass., 4 mei 1992, A.R. nr, 7784 (A. C.,
1991-92, nr. 457).
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Overwegende dat de appelrechters
met verwijzing naar het feitenrelaas
van de eerste rechter vaststellen dat
« het (bevoegde) paritair comite, in
vergadering samengeroepen op 18
november 1991, ( ... ) (te dezen) niet
unaniem » tot een beslissing kwam
en dat eiseres « een verzoek (indiende) tot erkenning van de economische of technische redenen die de
voorgenomen ontslagen rechtvaardigen »;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat eiseres is overgegaan
tot « de vervanging van de activiteiten van een personeelscategorie het onderhouds- en kantinepersoneel - door een extern bedrij£, wegens beweerde kostenbesparing, die
een economische reden kan zijn, en
wegens betere know-how en flexibiliteit die het extern bedrijf kan hieden, wat eerder technische redenen
zijn »;

Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat « het bestaan van het
kosten-besparend effect van de beslissing van (eiseres) niet bewezen »
is, en dat eiseres evenmin bewijst
« door middel van evaluatieverslagen over de werkzaamheden van
het extern bedrijf » dat de verweersters sub 1 en 2 « onmogelijk de
technische adviezen kunnen verschaffen die het extern bedrijf wel
verschaft » en « dat er een grotere
flexibiliteit aanwezig is betreffende
schoonmaak tijdens de weekeinden
en voor extra schoonmaak »;
Overwegende dat, hoewel de
appelrechters aannemen dat het
ontslag van de verweersters sub 1
en 2 het gevolg is van de stopzetting
van een activiteit in de onderneming van eiseres en van het daardoor veroorzaakte ontslag van een
welbepaalde personeelsgroep, zij beslissen dat eiseres, ter voldoening
van de wet, oak moet aantonen dat de
stopzetting van die activiteit en het
ontslag van die personeelsgroep financieel-economisch en technisch
verantwoord was;

Dat zij zodoende voor de erkenning van het bestaan van een economische of technische reden die het
ontslag van personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad of het
veiligheidscomite of van kandidaten
mogelijk maakt, een vereiste stellen
die in de wet niet voorkomt en die
evenmin onontbeerlijk is om het
door de wet beoogde doe! te bereiken, te weten elke voor de beschermde werknemers nadelige discriminatie voorkomen; dat het arrest de voormelde wetsbepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
19 april 1993 - ge kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Johan Verbist.
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1° STEDEBOUW -

20 april 1993

HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT - BETALING VAN EEN
MEERWAARDE - VORDERING VAN DE GE·
MACHTIGDE AMBTENAAR DERDE-BENADEELDE - BURGERLIJKE PARTIJ - RECHT RECHSTREEKS HERSTEL.
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2° BURGERLIJKE
RECHTSVORDE·
RING - BURGERLIJKE PARTIJ - STEDE-
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27 april 1989 en 6 april 1990 door het

Hof van Beroep te Gent gewezen;

BOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR -

-

RECHT -

DERDE-BENADEELDE

RECHTSTREEKS HERSTEL.

3° DWANGSOM -

STRAFZAKEN -

BUR-

GERLIJKE PARTIJ - STEDEBOUW - HERSTEL
VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.

4° STEDEBOUW -

HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJ - DWANGSOM.

5° BURGERLIJKE
RECHTSVORDE·
RING - BURGERLIJKE PARTIJ - STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - DWANGSOM.

1' en 2' Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw doet geen afbreuk aan het recht van de burgerlijke
partij om naast de bevoegde overheid
en binnen de perken van de door die
overheid gekozen wijze van herstel,
eveneens rechtstreeks herstel te vorderen (1). (Artt. 65, § 1, Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, 1382 en 1383
B.W.)

3°, 4° en 5° Wanneer de strafrechter inza~
ke stedebouw op vordering van een
burgerlijke partij beveelt de plaats in
de vorige staat te herstellen, kan hij

daaraan een aan die burgerlijke partij
toekomende dwangsom verbinden (2).
(Artt. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 1385bis Ger.W.)
(VAN DEN ABEELE T. STAD BRUGGE)
ARREST

(A.R. nr. 4627)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 15 september 1988,
(1) Zie Cass., 20 jan. 1993, A.R. nr. 9817

(A.C., 1993, nr. 39bis).
(2) Cass., 10 maart 1992, A.R. nr. 3612 en 20

mei 1992, A.R. nr. 7156 (A.C., 1991-92, nrs. 357
en 493).

IV. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing in het arrest van 6 april 1990 op de door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 65, § 1, a, en laatste alinea, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedebouw, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de aanstelling van
de stad Brugge ontvankelijk verklaart
en, voor zover zij gegrond is op de onwettige instandhouding van de bedoelde
werken, oak gegrond verklaart en mitsdien eiser veroordeelt tot herstel in natura binnen de zes maanden en tot een
dwangsom van 1.000 frank per dag vertraging met een maximum van 750.000
frank,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
vaststelt dat er een « regelmatig ingestelde herstelvordering » voorligt van het
schepencollege, bevoegd om herstel in
natura te vorderen; artikel 65, § 1, laatste
alinea, van de wet van 29 maart 1962 bepaalt dat, in geval van rechtstreeks herstel, de rechten van de burgerlijke partij
beperkt zijn tot de door de bevoegde
overheid gekozen wijze van herstel, onverminderd het recht om vergoeding van
schade te eisen van de veroordeelde;
daaruit volgt dat, in strijd met wat het
arrest oordeelt, de derde-benadeelde van
een misdrijf van artikel 44 van de wet
van 29 maart 1962 niet ontvankelijk is
om de herstelvordering in te leiden indien deze reeds eerder door de bevoegde
overheid werd ingesteld, doch daartoe
enkel kan overgaan wanneer de bevoegde overheid inactief blijft; dat de wet het
samen-bestaan van twee herstelvorderingen niet heeft gewild; het feit dat in casu
het schepencollege niet in hager beroep
gtkomen is van het eerste vonnis daaraan niets afdoet vermits, in strijd met
wat het arrest oordeelt, de vordering tot
herstel van het college van burgemeester
en schepenen, wanneer zij regelmatig
aan de rechterlijke overheid is bekendgemaakt geworden, blijft bestaan gedurende gans het verloop van de rechsple-
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ging, tenzij die overheid eraan zou
verzaken of de door haar gekozen vorm
van herstel zou wijzigen, en het niet vereist is dat die overheid in geval van hager beroep haar vordering zou herhalen,
zodat er steeds door de rechter moet
worden over uitspraak gedaan, benevens
zijn uitspraak omtrent het Iauter strafrechtelijk aspect van de zaak; dat daaruit volgt dater wei degelijk ook nog voor
de beroepsrechters een regelmatige herstelvordering van de bevoegde overheid
hangende was, spijts zij niet in hager beroep was gegaan, zod.at de appelrechters
niet vermochten een ook nog daarmede
samenhangende herstelvordering van
een derde-benadeelde ontvankelijk te
verklaren (schending van artikel 65, § 1,
a, en laatste alinea, van de wet van 29

maart 1962);

tweede onderdeel, artikel 65, § 1, van
de wet van 29 maart 1962 er zich alles~
zins tegen verzet dat de benadeelde der~
de, in geval van rechtstreeks herstel op
vordering van de overheid, zelfs indien
men aanneemt dat hij oak en gelijktijdig
met die overheid een herstelvordering
kan formuleren, daarnaast nag iets an~
ders vordert dan « vergoeding van scha~
de », dit wil zeggen schade die niet door
het herstel alleen kan vergoed worden;
dat daaruit volgt dat de derde~benadeel~
de, in geval van rechtstreekse herstelvor~
dering door de overheid, alleszins niet
bevoegd is om een dwangsom te vorde~
ren, vermits deze laatste « met vergoe~
ding van schade » geen uitstaans heeft
(schending van van de artikelen 65, § 1,
a en laatste alinea, van de wet van 29
maart 1962, 1382 en 1383 van het Burger~
lijk Wetboek):

Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat de bepaling van
artikel 65, § 1 van de Stedebouwwet
dat « de rechten van de burgerlijke
partij in geval van rechtstreeks herstel beperkt (zijn) tot de door de bevoegde overheid gekozen wijze van
herstel » weliswaar de rechten van
een belanghebbende burgerlijke partij inhoudelijk begrenst, doch geen
afbreuk doet aan het recht van die
belanghebbende partij om naast de
bevoegde overheid en binnen de
perken dezer keuze herstel te vorderen;
Dat de rechter, wanneer hij op
vordering van een burgerlijke partij
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beveelt de plaats in de vorige staat
te herstellen daaraan een aan die
burgerlijke
partij
toekomende
dwangsom kan verbinden;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 april 1993 - 2° kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge~
ver: de h. Holsters - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, eerste advo~
caat~generaal Advocaat : mr. A. Lust,
Brugge.
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20 april 1993

1° ZIEKTE· EN !NVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - VERKEERSONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GERECHTIGDE - SCHADE
AAN PERSONEN TEN LASTE VAN DE GERECHTIGDE - PRESTATIES VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING TEN VOORDELE VAN DIE
GETROFFENEN - INDEPLAATSSTELLING RECHT VAN TERUGVORDERING TEGEN DE GERECHTIGDE.

2° INDEPLAATSSTELLING -

ZIEKTE·
EN INVALIDITEITSVERZEKERING VERKEERSONGEVAL
AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE GERECHTIGDE - SCHADE AAN PERSONEN TEN LASTE VAN DE GERECHTIGDE PRESTATIES VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING TEN VOORDELE VAN DIE GETROFFENEN
- RECHT VAN TERUGVORDERING TEGEN DE
GERECHTIGDE.

to en 2° Het door de Z.l. V.-wet op de indeplaatsstelling gegronde recht van terugvordering kan door de verzeke~
ringsinstelling uitgeoefend worden tegen de overeenkomstig de wet gerech-
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tigde persoon met betrekking tot de
prestaties toegekend aan de op geneeskundige verstrekkingen rechthebbende
personen die te diens laste zijn, voor
het geheel van de sommen die hij aan
hen volgens het gemeen recht ten gevolge van het verkeersongeval waarvoor hij aansprakelijk is, wegens de
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels,
functionele stoornissen of overlijden,
verschuldigd is (1). (Artt. 16quater, § 2,
voorheen art. 70, § 2, Z.I.V.-wet; 1382
en 1383 B.W.)
(L.C.M. T. HENDRIKX)
ARREST

(A.R. nr. 5463)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over bet eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt : schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 70, § 2,
vierde lid, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, en 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de verdering van eiser tegen verweerder afwijst
op grand van volgende overwegingen
(pagina 2 tot en met 5) : « dat het arrest
van het Hof van Cassatie van 13 januari
1989 (zie besluiten en meegedeelde stukken) betrekking heeft op het geval van
de verzekeringsinstelling (in casu de burgerlijke partij L.C.M.) aan het slachtoffer
van het ongeval (in casu veroordeelde
Hendrikx) vergoedingen uitkeert wegens
ziekte en invaliditeit (in casu ziekenhuiskosten, medische kosten en apothekerskosten) en deze uitbetalingen terugvordert van de verzekeraar van de aansprakelijkheid van de dader (krachtens haar
wettelijk subrogatierecht); dat in het geval Hendrikx de verzekeraar van de derde-aansprakelijke (Noordstar en Boerhaave) niet in zake werd geroepen
(althans niet in deze strafzaak lastens
(1) Zie Cass., 4 nov. 1991, A.R. nr. 9101 (A.C.,
1991-92, nr. 127; Bull., en Pas., 1992, I, nr. 127,
met concl. adv.-gen. Leclercq).
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Hendrikx); dat de rechtstreekse verdering van de verzekeringsinstelling tegenover de verzekeraar van de echtgenoot
geen eigen recht inhoudt dat verschillend is van dat van het slachtoffer; dat
de verzekeringsinstelling van het slachtoffer enkel een afzonderlijk vorderingsrecht heeft tegen de verzekeraar van de
derde-aansprakelijke; dat hetzelfde dient
gezegd te worden aangaande het vonnis
van de Rechtbank van Koophandel te
Gent van 4 februari 1988; dat het arrest
van het Hof van Beroep te Gent van 11
april 1989 aanvaardt dat: vermits de
echtgenote (slachtoffer) houdster is van
een eigen schuldvordering tegen haar
echtgenoot (schadeveroorzaker) en "deze
vordering staande het huwelijk aileen
kan verhalen op de eigen goederen van
deze laatste ", oak de gesubrogeerde verzekeringsinstelling (in casu de burgerlijke partij L.C.M.) deze eigen schuldvordering tegen de echtgenoot heeft (dit is
" samen met haar "); dat het arrest van
het Hof van Cassatie van 9 oktober 1990
ter zake niet dienend is; dat het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 20 juni 1990 (waarvan niet geweten is of het kracht van gewijsde heeft
verkregen) zegt dat: "de vrouw oak aileen bevoegd is om in rechte op te treden tegen het eigen vermogen van de
man in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van het gemeenschappelijk
vermogen; dat de vergoedingen voor geneeskundige verzorging en voor loonverlies deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen "; dat de L.C.M. ingevolge het subrogatierecht derhalve oak deze
bevoegdheid heeft '' maar "dat de uitkering van de vergoedingen (dit is terugbetaling) ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen uitgesteld wordt
tot op het ogenblik van de vereffening
van het stelsel, wat niet belet dat de vergoeding kan worden gevraagd v66r het
tijdstip van de ontbinding "; dat de beschouwingen over het huwelijksvermogensrecht hier niet ter sprake komen;
dat enkel ter sprake is : of de verzekeringsinstelling (de burgerlijke partij
L.C.M.) die in de plaats komt van het
slachtoffer, een eigen vorderingsrecht
(voor de door haar uitgekeerde vergoe~
dingen) heeft tegen haar eigen verzekerde, die aansprakelijk gesteld is voor het
ongeval, wanneer deze verzekerde de
echtgenoot is van het slachtoffer; dat het
arrest van het Hof van Cassatie van 12
juni 1973 enkel bepaalt dat de verzekeraar-arbeidsongevallen de regresvordering van de AO.W. niet kan instellen te-
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gen de werkgever, zijn verzekerde, om
de vaste vergoedingen te doen terugbetalen; dat niet betwist is dat in casu de
echtgenoot, namelijk veroordeelde Hendrikx, de "verzekerde" is van de L.C.M.
en dat zijn echtgenote en zijn dochter de
"rechthebbenden" zijn van dezelfde verzekering; dat eenzelfde persoon ten opzichte van eenzelfde verzekeraar en bebetreffende Mnzelfde schade niet tegelijkertijd de "verzekerde " en een "derde "
kan zijn; dat niet betwist is dat in casu
er tussen de L.C.M. en haar aangesloten
lid, de veroordeelde Hendrikx, een
rechtsverhouding is van verzekeraar-verzekerde of "gerechtigde ", zoals er een
rechtsverhouding is tussen de verzekeraar en de rechthebbenden, namelijk de
leden die deel uitmaken van zijn gezin;
dat de derde-aansprakelijke niet kan tussenkomen voor hetzelfde schadegeval in
de rechtsverhouding die bestaat tussen
de verzekeraar-verzekerde-rechthebbenden van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat deze tussenkomst onverenigbaar is met de economie van de wet van
9 augustus 1963, daar de wet toelaat dat
de verzekerde tegelijkertijd rechthebbende is van het ongeval; dat de rechthebbende van eenzelfde schadegeval onmogelijk tegelijkertijd de aansprakelijke
kan zijn tegenover zijn eigen verzekeringsinstelling (behoudens het geval van
zware of opzettelijke fout); dat, zoniet, de
verzekerde of de verzekerde-rechthebbende niet verzekerd zou zij n, daar hij
zou verplicht worden om de vergoedingen die hij voor zichzelf of voor zijn eigen gezinsleden ontving, aan zijn eigen
verzekeringsinstelling terug te betalen;
dat zulks in strijd zou zijn met het sociale voorzorgkarakter van de wet zelf, en
dit niettegenstaande de vergoedingen
van de ziekteverzekering in beginsel
voorlopig zijn in afwachting van een effectieve schadeloosstelling in gemeen
recht (en enkel indien deze mogelijk is);
dat, voor het overige, het vonnis a quo
voor geen kritiek vatbaar is »,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het
ten tijde van de feiten toepasselijk artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling, die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning gestelde voorwaarden, de bij de wet bepaalde
prestaties heeft toegekend, rechtens in
de plaats van die rechthebbende treedt
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tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de
sommen die onder meer krachtens het
gemene recht verschuldigd zijn en die
dezelfde schade geheel of gedeeltelijk
vergoeden; en terwijl wanneer een echtgenote ingevolge een verkeersongeval
waarvoor haar echtgenoot aansprakelijk
werd verklaard, over een recht op schadevergoeding tegen haar echtgenoot beschikt, en wanneer de ziekte- en invaliditeitsverzekeringsinstelling haar de wettelijk voorziene terugbetaling aan betaalde
kosten heeft gedaan, de verzekeringsinstelling dan overeenkomstig hager genoemd artikel 70 van rechtswege in de
rechten van de echtgenote treedt, en bijgevolg oak in de rechten die de echtgenote tegen haar rechtgenoot had; dezelfde regel geldt wanneer de echtgenoot
aansprakelijk werd verklaard voor de
aan zijn kind, persoon ten laste, toegebrachte schade; het hierbij niet ter zake
dienend is of de W.AM.-verzekeraar van
de aansprakelijke echtgenoot al of niet
partij in het geding is en het evenmin
ter zake dienend is dat de aansprakelijke echtgenoot « verzekerde >> of « gerechtigde » is van de ziekte- en invaliditeitsverzekeraar en zijn echtgenote en
zijn kind « rechthebbenden » zijn van dezelfde ziekte- en invaliditeitsverzekaar;
en terwijl het bestreden arrest dat vaststelde dat verweerder Antoine Hendrikx
aansprakelijk verklaard werd voor de
schade die hij aan zijn echtgenote Marie
Gysbrechts en aan zijn dochter Georgette Hendrikx toegebracht had, en dat eiser als ziekte- en invaliditeitsverzekeraar
ziekenhuiskosten, medische kosten en
apothekerskosten aan de slachtoffers
had betaald, derhalve de vordering die
eiser als gesubrogeerde in de rechten
van de echtgenote Marie Gysbrechts en
in de rechten van de dochter Georgette
Gysbrechts had ingesteld tegen verweerder Antoine Hendrikx, niet wettig kon
afwijzen op de hager geciteerde overwegingen en zonder na te gaan of de echtgenote en de dochter over een eigen
recht op schadevergoeding hadden beschikt tegen verweerder Hendrikx, zodat
het arrest niet wettelijk verantwoord is
en schending inhoudt van het ten tijde
van de feiten toepasselijke artikel 70, § 2,
vierde lid, van de wet van 9 augustus
1963 tot vaststelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering :

Overwegende dat artike1 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
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instelling en organisatie van een re~
geling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zeals het ten
tijde van de feiten van kracht was,
bepaalt dat de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de
rechthebbende treedt; dat artikel 2
van die wet de « rechthebbende »
omschrijft als « iedere persoon die
aanspraak heeft op de in deze wet
bedoelde prestaties » en tevens vermeldt welke rechthebbenden de hoedanigheid van « gerechtigden » hebben, zijnde onder andere de werknemers die vallen onder de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit;
Dat de personen ten laste van die
gerechtigden, krachtens artikel 21,
10", van die wet, rechthebbenden op
geneeskundige verstrekkingen zijn;
dat, overeenkomstig artikel 165 en
volgende van bet koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering
van de voormelde wet van 9 augustus 1963, personen ten laste zijn, de
!eden van bet gezin van de gerechtigde;
Overwegende dat, enerzijds, uit
het in context lezen van het hager
vermelde artikel 70, § 2, met artikel
241 van bet koninklijk besluit van 4
november 1963, dat ter uitvoering
van die wetsbepaling is genomen,
volgt dat de verstrekkingen van de
wet van 9 augustus 1963 in beginsel
niet zijn verschuldigd wanneer de
schade « door het gemeen recht
wordt gedekt »;
Overwegende dat, anderzijds, die
wet niet afwijkt van het gemene
recht krachtens hetwelk de gerechtigde aansprakelijk kan worden gesteld; dat die wet er niet toe strekt
de gerechtigde geheel of ten dele
vrij te stellen van de overeenkomstig bet gemene recht op hem rustende verplichting om de door zijn
schuld veroorzaakte schade te herstellen;
Dat het verhaal dat, krachtens artikel 70, § 2, aan de verzekeringsinstelling is verleend en gegrond is op
subrogatie, dus kan worden inge-
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steld tegen diegene die volgens het
gemene recht voor de schade aansprakelijk is, ook a! heeft die persoon de hoedanigheid van « gerechtigde >> in de zin van artikel 2, f, van
de wet van 9 augustus 1963;
Overwegende dat bet bestreden
arrest beslist dat bet boger vermelde artikel 70, § 2, van de wet van 9
augustus 1963 geen regresrecht
geeft aan de verzekeringsinstelling
die prestaties heeft toegekend aan
een rechthebbende, die ten laste is
van een gerechtigde die volgens het
gemene recht aansprakelijk is voor
de schade die de rechthebbende
heeft opgelopen; dat bet aldus de in
het onderdeel aangevoerde wetsbepaling schendt;
Dat bet onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
20 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Farrier - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en HUtzler.

Nr. 188
2e KAMER -

20

april 1993

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT
STUREN - EENSTEMMIGHEID.
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2° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN STRAFVORDERING BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN STRAF - ONWE'ITIGHEID.

3° STRAF - ANDERE STRAFFEN - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - ONWETI'IGHEID - VERNIETIGING OMVANG.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN STRAFVORDERING BEKLAAGDE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN BEKLAAGDE - UITBREIDING
VAN DE VERNIETIGING - VOORWAARDEN.

dering en van de beslissing over de tegen hem door een medebeklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
brengt de vernietiging mee van de beslissing over de door een andere burgerlijke partij, die zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien, tegen die medebeklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, wanneer uit de bestreden beslissing blijkt dat de feitenrechter tussen beide beslissingen een
zodanig verband heeft gelegd dat
laatstvermelde beslissing noodzakelijk
afhangt van de eerste. (3)
(D'HONDT, DEKEYSER T. LADOE)
ARREST

5° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN STRAFVORDERING BEKLAAGDE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN BEKLAAGDE DOOR MEDEBEKLAAGDE - ANDERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN MEDEBEKLAAGDE UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING - VOORWAARDEN.

to Er is strafverzwaring en derhalve is
eenstemmigheid vereist wanneer het
gerecht in hoger beroep een vervallenverklaring van het recht tot sturen als
straf uitspreekt. teiWijl de eerste rechter dit niet had gedaan.
2o en 3° De onwettigheid van de als straf
uitgesproken vervallenverklaring van
het recht een voertuig te besturen
strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor het
rijverbod werd opgelegd (1).
4° Op het niet beperkte cassatieberoep
van de beklaagde, brengt de vernietiging van de beslissing over de tegen
hem ingestelde strafvordering de vernietiging mee van de beslissing over·
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, welke laatstgenoemde
beslissing het gevolg is van eerstge-·
noemde beslissing (2).
5° Vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing
over de tegen hem ingestelde strafvor-
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(A.R. nr. 5872)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1991 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
I. Op de voorziening van eiseres :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering:
1. waarbij zij van de telastleggingen A en B wordt vrijgesproken:
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. wegens de telastleggingen C en

D:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel luidende als
volgt: schending van artikel 21lbis van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat eiseres in het beroepen vonnis
van de Politierechtbank van 7 februari
1991 geen rijverbod opgelegd kreeg en
het thans bestreden vonnis van de correctionele rechtbank van 28 juni 1991 in
zijn beschikkend gedeelte op pagina

(1) Cass., 23 maart 1993, A.R. nr. 7024 (A.C.,
1993, nr. 158).
(2) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2223 (A.C.,
1988-89, nr. 35).

(3) Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9611 (A.C.,
1991-92, nr. 494; Bull. en Pas., 1992, I, nr. 494
en noot).
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drie, onderaan, en vier, bovenaan, zegt:
« Bevestigt het bestreden vonnis, met
dien verstande dat : - de door de eerste
rechter uitgesproken geldboete, lastens
(de eiseres) D'Hondt, met eenparigheid
verhoogd wordt tot honderd frank, die,
verhoogd met (... ) opdeciemen, gebracht
wordt op 6.000 frank (of een vervangende gevangenisstraf van tien dagen); aan voornoemde een rijverbod wordt opgelegd voor alle motorvoertuigen, voor
een periode van vijftien dagen »,
terwijl, wanneer in eerste aanleg aan
(eiseres) geen rijverbod opgelegd was,
het gerecht in hager beroep overeenkomstig artikel 211bis van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen de beklaagde
slechts een rijverbod kan opleggen met
eenparige stemmen van zijn leden;
en terwijl het bestreden vonnis uitdrukkelijk verklaart, enerzijds, dat het
de geldboete met eenparigheid verhoogt,
en, anderzijds, dat het een rijverbod
oplegt; het vonnis aldus met eenparigheid uitgesproken werd, enkel wat de
verhoging van de geldboete betreft, en
niet wat het rijverbod betreft, zodat het
vonnis dat voor het eerst in hoger beroep een rijverbod oplegt, zonder dit met
eenparige stemmen van de appelrechters
te doen, artikel 2llbis van het Wetboek
van Strafvordering schendt:
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door verweerster tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de hierna op de
niet-beperkte voorziening van eiseres uit te spreken vernietiging van
de beslissing over de rechtsvordering van het openbaar ministerie, de
vernietiging meebrengt van de beslissing over de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiseres, welke Jaatstgenoemde beslissing het gevolg is van eerstgenoemde beslissing; II. Op de voorziening
van eiser tegen de beslissing over
zijn tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de door verweerster tegen
eiseres ingestelde civielrechtelijke
vordering, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de door
eiser tegen verweerster ingestelde
civielrechtelijke vordering, nu tussen beide beslissingen een zodanig
verband wordt gelegd dat Jaatstvermelde beslissing noodzakelijk afhangt van de eerste;

Overwegende dat de voor de
appelrechters te dezen vereiste eenparigheid van stemmen in het bestreden vonnis werd uitgedrukt zeals in het middel is aangehaald,
mitsdien geen betrekking heeft op
het door de appelrechters bijkomend opgelegde rijverbod; dat de
ontstentenis van vaststelling van
eenparigheid wat het rijverbod betreft, niet wordt verholpen door de
met het bestreden vonnis op dat punt
strijdige vermelding van het zittingblad waar de eenparigheid wei derwijze is vermeld dat zij oak betrekking kan hebben op het op te Jeggen
rijverbod; dat de vermelde dubbelzinnigheid evenwel het Hof niet toelaat.
uit te maken of het voorschrift van
artikel 211bis Sv. werd nageleefd;

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat niet tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden, verwerpt de voorziening van eiseres wat
de haar ten Jaste gelegde misdrijven
sub A en B betreft; vernietigt voor
het overige het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in een vierde van de kosten en
laat de overige kosten ten Jaste van
de Staat; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Veurne,
zitting houdende in hager beroep,

Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de

20 aprill993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. De Peuter, afdelnigsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Hont - Geil)'kluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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Nr. 189
ze

KAMER -

20 april 1993

WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN) - ART. 33 - VLUCHTMISDRIJF POGING.

Paging tot vluchtmisdrijf is niet

baar. (Art. 53 Sw. en 33
wet.)
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Overwegende dat de appelrechters
anderdeels eiser schuldig verklaren
aan en veroordelen wegens de teIastlegging C, zijnde het voltrokken
vluchtmisdrijf;
Dat het onderdeel gegrond is;

straf~

Wegverkeers~

(SCHERPEREEL)
ARREST

(A.R. nr. 6773)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 mei 1992 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
op de telastlegging C;

Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van het Hof
voor eensluidend verklaarde kopie
aan dit arrest is gehecht en daarvan
dee! uitmaakt;

Om die redenen, ongeacht de overige onderdelen van eisers middel
die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het uit~
spraak doet op de telastlegging C en
eiser veroordeelt in kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; Iaat de
kosten ten Iaste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdende in hager beroep.
20 aprill993- 2e kamer- Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
De Peuter - Gelijkluidende conclusie
van de h. D'Hoore, eerste advocaat~gene~
raal - Adovcaat: mr. S. Vanhooren,
Gent.

Over het middel:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet paging
tot het plegen van vluchtmisdrijf
niet strafbaar stelt;
Overwegende dat de appelrechters
eensdeels considereren als volgt :
« Het feit onder C wordt ten onrechte door (eiser) hetwist waar uit
de gegevens van het hundel blijkt
dat er in hoofde van (eiser) duidelijk
een begin van uitvoering van vluchtmisdrijf voorhanden is. Als (eiser)
zijn voertuig probeerde te starten
was het duidelijk niet met de bedoeling ter plaatse te blijven voor de
nodige vaststellingen », zodoende
oordelende dat eiser paging tot
vluchtmisdrijf pleegde;

Nr. 190
2e KAMER -

20 april 1993

VERZET -

POLITIERECHTBANK - TWEE OF
MEER VONNISSEN- EEN ENKEL DEURWAARDERSEXPLOOT - GELDIGHEID.

Het verzet van de veroordeelde tegen
twee of meer door dezelfde politierechtbank bij verstek gewezen vonnis-
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sen, kan bij een en hetzelfde deur·
waardersexploot worden betekend (1).
(Artt. 151 en 187 Sv.)

385

oak verzet werd aangetekend tegen
een ander ten laste van eiser gewezen vonnis van dezelfde politierechtbank;

(ROSSILLION)
ARREST

(A.R. nr. 6946)

RET ROF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 juni 1992 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 151 en
187 van het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat krachtens de artikelen 151 en 187 van het Wetboek
van Strafvordering verzet tegen een
door de politierechtbank gewezen
vonnis onder meer kan worden gedaan door een akte betekend aan
het openbaar ministerie en aan de
andere partijen in de zaak;
Overwegende dat die betekening
bij deurwaardersexploot dient te geschieden volgens de regelen bepaald
in het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat noch de voornoemde bepalingen van het Wethoek van Strafvordering noch die
van hoofdstuk VII van het eerste
dee! van het Gerechtelijk Wetboek
verbieden dat het verzet van de beklaagde tegen twee door dezelfde
politierechtbank te zijnen Jaste gewezen vonnissen zou norden betekend bij een enkel deurwaardersexploot; dat dergelijke wijze van betekenen niet onverenigbaar is met de
wets be 1alingen en rechtsbeginselen
van de . trafvordering;
Overwegende dat het bestreden
vonnis
voormelde
bepalingen
schendt nu het eisers verzet tegen
een door de politierechtbank uitgesproken vonnis niet ontvankelijk
verklaart omdat in dezelfde akte
(1) Zie FAUSTIN HELIE, 1857, Traite VII, blz.
469; BELTJENS, Instr. Cr., I, biz. 382.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; Jaat de kosten ten laste van de
Staat; verwij st de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Rasselt, zitting houdende in hager beroep.
20 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
De Peuter - Gelijkluidende conclusie
van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal.
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zc KAMER -

20 april 1993

CASSATIEBEROEP VAN CASSATIE -

ALGEMEEN ARREST.

HOF

De door bet Hof van Cassatie gewezen
arresten zijn niet vatbaar voor cassatieberoep (1).
(DRAGULESCU)
ARREST

(A.R. nr. P.93.053l.N)

RET ROF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1993 door het
Hof van Cassatie gewezen;
(1) Cass., 13 aug. 1980, A.R. nr. 1191 (A.C.,
1979-80, nr. 696, met noot).
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Overwegende dat de door het Hof
van Cassatie gewezen arresten niet
vatbaar zijn voor cassatieberoep;

schuldigingstelling die uitspraak moest
doen over het hoger beroep tegen de
beschikking van de raadkamer waarbij
de voorlopige hechtenis werd gehand~
haafd (1}. (Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)

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

(ROSKAMS)

20 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Holsters - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'hoore, eerste advocaat-generaal.

(A.R. nr. P.93.0543.N)

Nr. 192
2e

KAMER -

20 april 1993

1° CASSAT!EM!DDELEN

STRAFZA-

KEN - BELANG - VOORLOPIGE HECHTENIS
- INZAGE VAN HET DOSSIER - RAADKAMER
- ONREGELMATIGHEID - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDJGINGSTELLING INZAGE VAN HET DOSSIER - REGELMATIG GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS GE VAN HET DOSSIER REGELMATIGHEID -

INZA·
RAADKAMER - ON-

HOGER BEROEP -

KA-

MER VAN INEESCHULD!GINGSTELLING - INZAGE VAN HET DOSSIER - REGELMATIG GEVOLG.

1° en 2° Niet ontvankelijk, bij gemis aan

belang, is het middel met beroep op
schending van art. 22, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1000, betreffende
de mededeling van het dossier aan de
verdachte en diens raadsman v66r de
verschijning voor de raadkamer, wan~
neer de door die wetsbepaling voorge~
schreven rechtsvormen in acht werden
genomen voor de kamer van inbe~

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
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
dee! uitmaakt;
Overwegende dat de loutere om~
standigheid dat het dossier niet gedurende twee volle dagen te beschikking van de verdachte en van zijn
raadsman gehouden werd voor de
verschijning voor de raadkamer niet
voor gevolg heeft dat de beschikking
van 23 maart 1993 nietig is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het dossier gedurende twee dagen v66r de verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstel!ing ter beschikking gehouden
werd van de verdachte en zijn
raadsman en dat hun daarvan bericht werd gegeven (st. 14 tot en met
16 van het dossier); dat de voor de
kamer van inbeschuldiginstelling gevoerde rechtspleging regelmatig is;
Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet toepasselijk is op
de beslissingen van de onderzoeks.gerechten die uitspraak doen over
de voorlopige hechtenis;
Dat het middel, ten betoge dat artikel 22, derde lid, van de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige
(1) Cass., 18 sept. 1991, A.R. nr. 9387 (A.C.,
1991-92, nr. 35).

Nr. 193
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hechtenis, artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en het recht van
verdediging werden geschonden
doordat het dossier geen twee valle
dagen ter beschikking was van de
verdachte en zijn raadsman v66r de
verschijning voor de raadskamer op
23 maart 1993, niet ontvankelijk is,
bij gebrek aan belang, nu de door
voormeld artikel 22, derde lid, voorgeschreven rechtsvormen in acht
werden genomen voor de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak
moest doen over het hager beroep
dat door de verdachte tegen die beschikking ingesteld werd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
De Peuter - Gelijlcluidende conclusie
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Adovcaat: mr. M. van den Dulk, Leuven.
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LEEMTEN VAN HET ONDERZOEK - VERONDERSTELLINGEN - GRIEVEN NIET TE WIJTEN
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER KELIJKHEID.

ONTVAN-

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETI'IGDE VERDENKING - ONVERDENKING DIE
DERZOEKSRECHTER NIET VALT AF TE LEIDEN UIT DE IN HET VERZOEKSCHRIFI' UITEENGEZETIE GEGEVENS AFWIJZING VAN HET VERZOEK.

1° Niet ontvankelijk is het op gewettigde

verdenking gegronde verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere, wanneer de grieven ofwel gebaseerd zijn
op beweerde vertragingen of leemten
van het onderzoek die, gesteld dat ze
bewezen waren, geen verdenking zouden kunnen wekken tegen de met het
onderzoek belaste magistraat, dan wei
berusten op veronderstellingen aangaande verdenkfngen die genoemde
magistraat zou kunnen koesteren tegen de schrijver van een naamloze
brief, ofwel niet te wijten zfjn aan de
onderzoeksrechter te wiens aanzien de
onttrekking wordt gevorderd.
2° Het Hof wfjst het op gewettfgde verdenking gegronde verzoek tot verwijzing van een onderzoeksrechter naar
een andere af, wanneer uit de door eiser uiteengezette gegevens niet kan
worden afgeleid dat de met het onderzoek belaste magistraat niet in staat
zou zljn de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartfjdighefd te behandelen of dat t.a.v. de eiser of bij de
openbare opinie gewettigde twijfel zou
kunnen rijzen aan zijn gesch1ktheid
om de zaak op die wijze te behandelen
(1).
(PONCELET)
ARREST ( vertaJing}

Nr. 193

(A.R. nr. 407)
2" KAMER - 21

april 1993

JO VERWIJZ!NG VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - sTRAFZAKEN - GEWETI'IGDE VERDENKING - ONDERZOEKSRECHTER - VERTRAGINGEN OF

HET HOF; - Gelet op het op 21
december 1992 ter griffie van het
(1) Zie Cass., 30 jan. 1991, A.R. nr. 8714
(A.C., 1990-91, nr. 285), en 18 nov. 1992, A.R.
nr, 242 (ibid., 1993, nr. 740).
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Hof neergelegde en op gewettigde
verdenking gegronde verzoekschrift
tot onttrekking en verwijzing van de
zaak waarin verzoeker vraagt dat de
onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte te Neufchateau niet !anger
zou worden belast met het onderzoek in de zaak nr. 62/92 van zijn
kabinet (dossier nr. 43.12.297/92 in
de notities van het parket van de
procureur des Konings te Neufchateau) en dat de zaak zou worden
verwezen n,aar de onderzoeksrechter
van een andere rechtbank van eerste aanleg;
Gelet op het arrest van het Hof
van 17 februari 1993 (2);
Gelet op het met redenen omkleed
advies van de procureur des Konings te Neufchateau;
Overwegende dat de door eiser tot
staving van zijn verzoek aangevoerde grieven niet ontvankelijk zijn, in
zoverre zij gebaseerd zijn op beweerde vertragingen of leemten van
het onderzoek, terwijl die vertragingen of leemten, gesteld al dat ze bewezen waren, geen verdenking zouden kunnen wekken tegen de met
het onderzoek belaste magistraat,
dan wei berusten op veronderstellingen aangaande verdenkingen die genoemde magistraat zou kunnen
koesteren tegen de schrijver van
een naamloze brief, en in zoverre
zij, meer bepaald wat huiszoekingen
betreft die niet door hem zijn bevolen, wat een zogenaamde schending
van de geheimhouding van het onderzoek betreft door een brief die de
procureur des Konings gericht had
aan de advocaat van het slachtoffer,
of nog wat de tijd betreft die het
parket nodig had om een laboratoriumverslag door te zenden, niet te
wijten zijn aan de onderzoeksrechter te wiens aanzien de onttrekking
wordt gevorderd;
Overwegende voor het overige dat
uit de in het verzoekschrift vermelde omstandigheden niet kan worden

Nr. 194

afgeleid dat genoemde magistraat
niet in staat zou zijn de zaak met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen of dat ten
aanzien van de verzoeker of bij de
openbare opinie gewettigde twijfel
zou kunnen rijzen aan zijn geschiktheid om de zaak op die wijze te behandelen;
Dat, in zoverre, het verzoek ongegrond is;

Om die redenen, wijst het verzoek
a£; veroordeelt eiser in de kosten.
21 april 1993 - 2° kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureurgeneraal - Advocaat: mr. P. Van Ommeslaghe.

Nr. 194
1e
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22 april 1993

1° DWANGSOM -

BEDRAG HEID VAN DE RECHTER.

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - RECHTSBEGINSEL VAN DE AUTONOMIE DER PROCESPARTIJEN BED RAG.

DWANGSOM -

3° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - VERBOD OM OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN UITSPRAAK TE DOEN OM- BEDRAG.

4° RECHTBANKEN (2) Cass., 17 feb. 1993, A.R. nr, 407 (A.C.,
1993, supra nr. 102').

BEVOEGD-

DWANGS-

ALGEMEEN - VERBOD OM OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN
UITSPRAAK TE DOEN - DWANGSOM - BEDRAG.

Nr. 194
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5° RECHT VAN VERDEDIGINGGERLIJKE ZAKEN - DWANGSOM - HEROPENING VAN HET DEBAT.

BURBEDRAG

1° De 1·echter kan, op vordering van een

partij, de wederpartij veroordelen tot
beteling van een hogere dwangsom dan
het door de partij gevraagde bedrag (1).
(Art. 1, eerste lid, Dwangsomwet; art.
1385bis, Ger.W.)
2° Het algemeen rechtsbeginsel van de

autonomie der procespartijen wordt
door een rechter niet miskend wanneer deze een veroordeling uitspreekt
tot betaling van een hogere dwangsom
dan het door de partij gevra.agde bedrag.

3° Het algemeen rechtsbeginsel dat de

rechter verbiedt om uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken wordt door
een rechter niet miskend wanneer deze een veroordeling uitspreekt tot betaling van een hogere dwangsom dan
het door de partij gevra.agde bedrag.

4° Wanneer een rechter een veroordeling
uitspreekt tot betaling van een hogere
dwangsom dan het door de partij gevraagde bedrag, doet hij geen uitspraak
over niet gevorderde zaken, (Art. 1138,

2', Ger.W.)
5° Wanneer een rechter, zonder heropening van het debat te bevelen, een veroordeling uitspreekt tot betaling van
een hogere dwangsom dan het door de
partij gevraagde bedrag, schendt hij het
recht van verdediging niet, als de wederpartij zich over het beginsel van de
dwangsom niet heeft kunnen verdedigen (2).
(AUTHENTIC PROFESSIONAL COLORCOPY B.V.B.A.
T, BISOU:X)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8875)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 juni 1989 door de
(1) Ben.Jur., 17 dec, 1992 (zaak A 91/4),
(2) Zie concl. proc,-gen. Krings bij Ben,Jur.,
2 april 1984 (zaak A 83/3), Ben.GH, 1984, blz.
54 en 55.
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Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hager beroep gewezen;
Gelet op 's Hofs arrest van 23 mei
1991 (3);
Gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshof, op 17 december
1992 onder nummer A 91/4 gewezen;
Over het tweede middel: schending

van de artikelen 807, 808, 1042, 1138,
tweede lid, en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie
van de procespartijen, van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis alle beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt « en beslist dat de dwangsom
20.000 frank zal bedragen », op grond dat
« het beroepen vonnis (eiseres) veroordeelde tot een dwangsom van 10.000
frank per achterstallige kalenderdag; dat
(verweerster) op de terechtzitting van 26
mei 1989 verklaart dat zij die dwangsom
beperkt tot twee bezoeken van de gerechtsdeurwaarder Overt, hetzij 2.100
frank, dat niettemin kan worden geoordeeld dat het boger beroep roekeloos en
tergend is; dat het incidenteel boger beroep niet gegrond blijkt »,
terwijl de dwangsom, ingevolge artikel
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek,
een veroordeling is die op vordering van
een partij wordt uitgesproken; het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld
dat verweerster haar vordering in dat
opzicht tot 2.100 frank beperkte, niet kon
beslissen dat de dwangsom 20.000 frank
bedraagt zonder eiseres te veroordelen
op een vordering die verweerster niet
had ingesteld; het bestreden vonnis bijgevolg de artikelen 807, 808, 1042, !138,
tweede lid, en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen en het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te
doen over niet gevorderde zaken miskent; het bestreden vonnis, door niet de
heropening van de debatten te bevelen
om aldus eiseres in staat te stellen verweer te voeren over het bedrag van de
(3) A.R. nr. 8875 (A.C., 1990-91, m, 486).
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dwangsom, dat aldus ambtshalve wordt
verhoogd, bovendien het recht van verdediging van eiseres miskent (schending
van het algemeen beginsel van bet recht
van verdediging) :

Overwegende dat de artikelen 1,
eerste lid, van de eenvormige wet
betreffende de dwangsom en 1385bis
van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat de rechter op vordering van
een der partijen de wederpartij kan
veroordelen tot betaling van een
geldsom, dwangsom genaamd, voor
het geval dat aan de hoofdvordering
niet wordt voldaan, onverminderd
het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof door zijn arrest d.d. 17 december 1992, uitspraak doende op
de door het Hof van Cassatie bij arrest van 23 mei 1991 gestelde vraag,
voor recht verklaart : « op grand van
artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet betreffende de dwangsom
kan een veroordeling tot een hogere
dwangsom dan de door de eiser aangegevene worden uitgesproken ));

Nr. 195

heeft gesteund die eiseres niet heeft
kunnen bestrijden, dat laatstgenoemde de dwangsom alleen zal
moeten betalen als zij de beslissing
ten principale niet uitvoert;
Dat de rechtbank bijgevolg de
heropening van de debatten niet
diende te bevelen alvorens het bedrag van de dwangsom te verhogen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 april 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.

Overwegende dat het vonnis, door

eiseres te veroordelen om een einde
te maken aan het lawaai veroorzaakt door
haar
verluchtingssysteem, op straffe van een dwangsom van 20.000 frank per achterstallige kalenderdag, terwijl verweerster verklaarde dat zij die dwangsom beperkte " tot twee bezoeken
van de gerechtsdeurwaarder Overt,
hetzij 2.100 frank '• noch de wetsbepalingen schendt, noch het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, noch het
algemeen rechtsbeginsel dat de
rechter verbiedt uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken, miskent;
Overwegende dat, voor het overige, het middel niet aanvoert dat eiseres geen verdediging heeft kunnen voeren tegen het beginsel van
de dwangsom, noch dat de rechtbank van eerste aanleg, bij het bepalen van het bedrag van de
dwangsom, op feitelijke elementen

Nr. 195
1e

KAMER -

22 april 1993

BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN LEI - PLAA.TSOPNEMING.

ALLER-

Art. 1015 Ger. W verbiedt de rechter niet
om gewag te maken van elementen die
hij heeft vastgesteld, maar die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in het procesverbaal van plaatsopneming in tegenwoordigheid van de partijen. (Art. 1015
Ger.W.)
(TEMEREC N.V. T. SIDECO B.V.B.A.)

(A.R. nr. 9421)

22 april 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Dassesse en Gerard.

Nr. 196
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Nr. 196
1"
1°

KAMER -

22 april 1993

VERZEKERING - LANDVERZEKERING
- ONGEVAL - SLACHTOFFER - VOORRECHT
- OMVANG.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
-

BIJZONDER VOORRECHT -

VOORRECHT

OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN -

GEVAL -

SLACHTOFFER -

ON-

VOORRECHT -

OMVANG.

1o en 2° Art. 20, ff', Hypotheekwet kent
aan het slachtoffer van het ongeval
dat door de schuld van de verzekerde

is veroorzaakt het recht toe om van de
verzekeraar op het bedrag dat deze
aan de verzekerde verschuldigd is, de
betaling van zijn eigen schuldvorde~
ring op de verzekerde te vorderen, binnen de perken zowel van de door de
verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaronder de verzekeringsovereenkomst aan
de verzekeraar de verplichting oplegt
de aansprakelijkheid van de verzeker~
de te dekken (1).
(AG VAN 1824, BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN
ALGEMENE VERZEKERINGEN N.V. T. ROTH)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9629)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de ar~
tikelen 20, 9°, van de wet van 16 december 1851 op de herziening van het hypotheekstelsel, als gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 24 mei 1937, dat is titel
XVIII « voorrechten en hypotheken » van
hoek III van het Burgerlijk Wetboek,
1134 en 1165 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest vermeldt dat artikel
20, 9°, ingevoegd in de hypotheekwet bij
de wet van 24 mei 1937 « aan de getroffe-

(1) Cass., 8 mei 1971 (A.C., 1971, 886).
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ne van het ongeval dat door de schuld
van de verzekerde is veroorzaakt, het
recht toekent om van de verzekeraar en
op het bedrag dat deze aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn
eigen schuldvordering op de verzekerde
te vorderen, binnen de perken zowel van
de door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden
waarin de verzekeringsovereenkomst de
verzekeraar verplicht de aansprakelijkheid van de verzekerde te dekken » en
vaststelt dat « (eiseres) aantoont dat de
verzekerde de op 1 januari 1981 vervallen verzekeringspremie niet had betaald
en dat ten gevolge van het sturen van
twee aangetekende ingebrekestellingen
op 15 en 22 maart 1981, met verwijzing
naar artikel 16, derde lid, van de algemene voorwaarden van de overeenkomst,
de waarborg vanaf de vervaldag op 1 januari 1981 was geschorst » en dat « (eiseres) oak het verval aanvoert overeenkomstig artikel 26 van de algemene
voorwaarden van de overeenkomst dat
bepaalt dat het recht van de verzekeringnemer vervalt als hij : " 2) de in de overeenkomst bepaalde termijnen niet in
acht neemt, tenzij is aangetoond dat die
vertraging aan overmacht te wijten is.
Geen enkele reden voor vertraging kan
evenwel worden aanvaard als de in artikel 10, § 3, bepaalde termijn van een
jaar niet is nageleefd », en vervolgens
het bestreden vonnis bevestigt in zoverre
het beslist dat verweersters vordering
ten aanzien van eiseres ontvankelijk is
binnen de grenzen die het aangeeft, op
grand dat « de benadeelde persoon die
zijn voorrecht wil uitoefenen moet aantonen, enerzijds, dat de verzekerde aansprakelijk is en, anderzijds, dat de verzekeraar ingevolge de bepalingen van de
verzekeringsovereenkomst, zijn verzekerde moet dekken; dat het voorrecht
van de getroffene vanaf de dag van het
ongeval bestaat; dat de excepties die na
het ongeval zijn ontstaan niet kunnen
worden tegengeworpen aan de bevoorrechte schuldeiser die daarentegen wel
de gevolgen draagt van aile excepties die
voor het ongeval zijn ontstaan; dat (eise~
res), met toepassing van die beginselen,
.~egens (verweerster) niet kan aanvoeren
dat het recht is vervallen omdat de verzekerde het schadegeval te laat heeft
aangegeven (Fagnart J.L., noot onder
Bergen, 7 oktober 1981, RGAR 1983, nr.
10577); dat het bijgevolg zonder belang is
dat (eiseres) van het door (verweerster)
aangevoerde schadegeval pas bij de bete~
kening van de dagvaarding op 24 novem-
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ber 1982 kennis heeft gekregen; dat zij
ten aanzien van de getroffene evenmin
kan aanvoeren dat de waarborg is ge~
schorst omdat de verzekerde op de vervaldag van 1 januari 1981 de premie niet
heeft betaald; dat inderdaad, hoewel de
waarborg met terugwerkende kracht tot
de vervaldag is geschorst, tach blijkt dat
die schorsing pas is ingegaan veertien
dagen nadat (eiseres) op 15 maart 1981
de aangetekende ingebrekestelling heeft
verstuurd, hetzij drie maanden na het
ongeval dat op 1 januari 1981 om drie
uur 's morgens is gebeurd; dat (eiseres)
die na het ongeval ontstane exceptie niet
aan de bevoorrechte schuldeiser kan tegenwerpen »,

tweede onderdeel, de verplichting die
artikel 20, go, van de Hypotheekwet ten
laste legt van de verzekeraar jegens de
getroffene inzonderheid afhankelijk is
van « voorwaarden waarin de verzekeraar (zijn verzekerde} ... moet dekken »;
naar luid van artikel 16, derde en vierde
lid, van de algemene voorwaarden van
de polis die de tot bindendverklaring opgeroepen partij bij eiseres heeft gesloten
« bij niet-betaling en veertien dagen na
het versturen door de maatschappij van
een aangetekende brief waarbij de verzekerde wordt aangemaand de schuld
rechtstreeks aan de maatschappij te betalen, wordt de waarborg van recbtswege
geschorst met terugwerkende kracht tot
de vervaldag. De maatschappij is niet gebouden tot betaling voor enig schadegeval dat zich tijdens die schorsingsperiode
voordoet »; bet in de debatten vaststond
dat de verzekerde de premie met vervaldag op 1 januari 1981 te 0.00 uur niet
had betaald; de waarborg, wegens het terugwerkend karakter van het beding,
was gescborst voor bet ongeval op 1 januari 1981 om 03.00 uur gebeurde; eiseres op bet tijdstip van bet ongeval (en
dus op bet tijdstip waarop verweersters
voorrecbt was ontstaan} aldus niet meer
verplicbt was haar verzekerde te dekken;
bet arrest, dat bijgevolg weigert uitwerking te geven aan de door eiseres aangevoerde exceptie van schorsing, die wegens de terugwerkende kracht van het
beding aan het ongeval voorafging, artikel 20, go, van het Hypotheekwet en ook
de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat de wet van 24
mei 1937, waarvan het artikel 1 is
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overgenomen sub 9' van artikel 20
van de Hypotheekwet van 16 december 1851 aan de getroffene van het
ongeval dat door de schuld van de
verzekerde is veroorzaakt, het recht
toekent om van de verzekeraar en
op het bedrag dat die aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling
van zijn eigen schuldvordering op
de verzekerde te vorderen, binnen
de perken zowel van de door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waarin
de verzekeringsovereenkomst aan
de verzekeraar verplicht de aansprakelijkheid van de verzekerde te dekken;
Overwegende dat de verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid « exploitatie » waarop
verweerster steunt, in haar artikel
16 bepaalt dat bij niet-betaling van
de premie en veertien dagen nadat
de maatschappij een aangetekende
brief heeft verstuurd, de waarborg
van rechtswege met terugwerkende
kracht tot de vervaldag is geschorst;
dat geen enkel schadegeval dat tijdens die schorsingsperiode gebeurt
de aansprakelijkheid van de maatschappij in het gedrang kan brengen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het ongeval op 1 januari
1981 's morgens is gebeurd, dat de
verzekerde de op 1 januari 1981 vervallen premie niet had betaald en
dat de waarborg, ten gevolge van
het sturen van twee aangetekende
ingebrekstellingen op 15 en 22
maart 1981, met verwijzing naar genoemd artikel 16, op de vervaldag
geschorst was;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat, « hoewel de waarborg inderdaad met terugwerkende
kracht tot de vervaldag is geschorst,
tach blijkt dat die schorsing pas is
ingegaan veertien dagen nadat de
maatschappij op 15 maart 1981
de aangetekende ingebrekestelling
heeft verstuurd, hetzij drie maanden
na het ongeval », de verbindende
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kracht van de overeenkomst miskent en bijgevolg artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het arrest door verweerster te
machtigen om het bij artikel 20, 9",
van de Hypotheekwet ingestelde
voorrecht uit te oefenen, niettegenstaande de exceptie die de verzekeraar met toepassing van artikel 16
van de overeenkomst kan doen gelden, dat artikel 20 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat eiseres aan de bevoorrechte
schuldeiser de exceptie gegrond op
de schorsing van de waarborg wegens niet-betaling van de premie,
niet kan tegenwerpen; verklaart het
arrest bindend voor Emile Piret; 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.
22 april1993 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Delahaye.
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KAMER -

23 april 1993

1° DOUANE EN ACCIJNZEN-

DOUANE
- DOUANEAMBTENAAR - ONDERZOEK - INKOMSTENBELASTINGEN - TEKENEN EN INDI-

CI:EN VAN GEGOEDHEID PERKEN.

BEVOEGDHEID -

2° JNKOMSTENBELASTINGEN -

AAN-

SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID - ONDERZOEK DOOR DOUANEAMBTENAREN PERKEN.

1o en 2° Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen, die regelmatig belast is met een controle of
een onderzoek in verband met de toepassing van de douanewetgeving, is aileen naar aanleiding van een dergelijke controle gemachtigd om, met de
onderzoeksmiddelen eigen aan de
douanewetgeving, inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor een juiste
hefting van de door de gecontroleerde
persoon verschuldigde directe belastingen; buiten het geval dat enig vermoeden bestaat dat goederen worden vervoerd, heeft hij aldus niet het recht
een voertuig te controleren en personen aan den lijve te onderzoeken uitsluitend om nuttige inlichtingen in te
winnen voor de heffing van directe belastingen. (Art. 182, § 1, en art. 210,
§ 3, A.W.D.A. en 242 W.J.B.; art. 335,
W.I.B./92.)
(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINANCIEN T. MEVIS E.A)
ARREST

(A.R. nr. F 1957 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 208 en 243
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 238 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
van de artikelen 167 tot en met 181, 182,
§ 1, en 210, § 3, van de algemene wet op
de douane en accijnzen, en van artikel
68 van het Wetboek van de Belasting op
de Toegevoegde Waarde,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de Administratie der Directe
Belastingen de aangegeven inkomsten
van toekomstige verweerders verhoogde
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met BOO .000 F roerende inkomsten ingevolge een mededeling van de Administratie der Douane en Accijnzen dat toekomstig verweerder, bij een grenscontrole op 6 december 1983, in het bezit was
van 800.000 F gelnd in het buitenland
(Luxemburg) zonder inhouding van roerende voorheffing, beslist dat de aanslagen op onwettige bewijsmiddelen berusten en derhalve dienen vernietigd te
worden op grand van de overwegingen
dat de ambtenaren van de Administratie
der Douane en Accijnzen krachtens artikel 182, § 1, van de algemene wet op de
douane en accijnzen slechts bevoegd zijn

om personen en voertuigen te onderzoeken voorzover een vermoeden bestaat
van vervoer van goederen in strijd met
de wetgeving; dat het wettelijk vermoe~
den van invoer slechts geldt ten aanzien
van goederen die zich aan de grens of op
een afstand van minder van 10 kilometer
van de grens (tolkring) bevinden wat in
casu niet werd aangetoond door toe~
komstig eiseres; dat toekomstig eiseres
evenmin bewijst dat er op de thans onbekende plaats van centrale enig ver~
moeden van vervoer van goederen in de
personenwagen of door tweede toekom~
stige verweerder aanwezig was; dat de
gegevens derhalve door de Administratie
der Douane en Accijnzen werden beko~
men in strijd met artikel 182 van de algemene wet op de douane en accijnzen;
dat bij gebrek aan vermoeden van vervoer van goederen er geen aanleiding
toe bestond om centrale- en onderzoeksmaatregelen te treffen aangaande de
douanewetgeving; dat derhalve eveneens
de voorschriften van artikel 242 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
werden overtreden, aangezien enkel de
gegevens die door de ambtenaren van de
Douane en Accijnzen werden bekomen
in uitoefening van hun functie, mogen
worden aangewend door de fiscale ambtenaren voor het vestigen van aanslagen
in de inkomstenbelastingen,

terwijl, eerste onderdeel, de ambtenaren der douane en accijnzen niet enkel
gemachtigd zijn om, bij een controle of
een onderzoek in verband met de naleving van de douanewetgeving, aile inlichtingen op te zoeken of in te zamelen
welke de juiste heffing van aile door een
bepaalde persoon verschuldigde andere
rechten kunnen verzekeren, maar krachtens het in uitvoering van artikel 208
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen genomen artikel 238 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
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Wetboek van de Inkomstenbelastingen
tevens rechtstreeks bevoegd zijn om in
aile omstandigheden de overtredingen
inzake directe belastingen op te sporen
en proces-verbaal op te steilen, zodat het
arrest niet zonder schending van voormeld artikel 238 kon beslissen dat de
ambtenaren van de Douane en Accijnzen
enkel naar aanleiding van een onderzoek
omtrent de naleving van de douanewetgeving inbreuken inzake directe belastingen kunnen vaststellen, en het arrest
door de aanslagen te vernietigen omdat
de door de douaneambtenaren medegedeelde gegevens niet zouden ontdekt zijn
in de uitoefening van hun ambt, ten onrechte de toepassing van artikel 243 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen uitsluit en zo voormeld artikel 243
schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest constateert dat : 1. ambtenaren van het

douanebestuur het voertuig, waarin
verweerster had plaatsgenomen, in
het binnenland heb ben gecontroleerd; 2. na aftasting en onderzoek
van persoonlijke handtassen, ver-

weerster in het bezit werd gevonden
van 800.000 fr., in coupures van
5.000 fr. door de N.V. Kredietbank te
Luxemburg gebundeld; 3. die inlichtingen aan het bestuur van de directe belastingen werden gezonden
en dat op die grond ten laste van de
verweerders een bijkomende aan-

slag werd vastgesteld;
Overwegende dat de ambtenaren
van de staatsbesturen geen daden
van onderzoek mogen stellen die
door de wet niet zijn toegelaten; dat,
in de regel, de ambtenaar van een
bepaald fiscaal staatsbestuur slechts

bevoegd is controles uit te voeren in
verband met inbreuken op de belastingreglementering die zijn bestuur
aanbelangen en volgens de modaliteiten door die reglementering bepaald;
Overwegende dat, luidens artikel
242 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, elke ambtenaar van
een fiscaal staatsbestuur, regelmatig
belast met een controle of een on-
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derzoek in verband met de toepassing van een bepaalde belasting bij
een natuurlijke of rechtspersoon,
van rechtswege gemachtigd is aile
inlichtingen te nemen, op te zoeken
en in te zamelen welke de juiste
heffing van aile door deze persoon
verschuldigde andere belastingen
kan verzekeren;
Dat, krachtens deze uitbreiding
van de opsporingsbevoegdheid, een
ambtenaar van de administratie van
douane en accijnzen die regelmatig
belast is met een centrale of een onderzoek in verband met de toepassing van de douanewetgeving, gemachtigd is om naar aanleiding van
dergelijke controle met de onderzoeksmiddelen eigen aan de douanewetgeving inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor een juiste
heffing van de door de gecontroleerde persoon verschuldigde directe belastingen;
Overwegende dat, krachtens artikel 182, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, de douaneambtenaren bevoegd zijn, mits
voorzien van hun aanstellingsbewijs, te allen tijde, zo buiten als binnen hun standplaats, en zowel bij
nacht als bij dag, alle schepen en
vaartuigen, en rij- en voertuigen of
andere middelen tot vervoer, welke
zij zien of vermoeden met goederen
beladen te wezen, mitsgaders alle
gedragen wordende goederen en tevens alle personen, welke men verdenkt goederen met zich te voeren,
te visiteren en te onderzoeken of
ook enige invoer, uitvoer, doorvoer
of vervoer plaatshebben, strijdig
met de wet;
Dat hieruit volgt dat een ambtenaar van de administratie van de
douane en accijnzen ter plaatse
slechts voertuigen mag controleren
en personen aan den lijve onderzoeken voor zover hij vermoedt of kan
vermoeden dat goederen worden
vervoerd;
Dat de bevoegdheid, die krachtens
artikel 238 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wet-
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boek van de Inkomstenbelastingen
aan de douaneambtenaren toekomt
« overtredingen op te sporen en
zelfs aileen processen-verbaal op te
stellen inzake directe belastingen »,
slechts mag worden uitgeoefend
door die ambtenaren naar aanleiding van het regelmatig uitoefenen
van hun functie als douaneambtenaar; dat de aan de Koning door artikel 208 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen toegekende bevoegdheid de « vervolging » te
regelen, niet inhoudt dat de Koning
de in de wet omschreven specificiteit van het onderzoek kan opheffen;
Overwegende dat uit die wetsbepalingen volgt dat de douaneambtenaar die een controle of een onderzoek uitvoert van een voertuig zonder dat enig vermoeden bestaat dat
goederen worden vervoerd, zijn
functie niet regelmatig uitoefent en
aldus het recht niet heeft een voertuig te controleren en personen aan
den lijve te onderzoeken uitsluitend
om nuttige inlichtingen in te zamelen voor de heffing van directe belastingen;
Overwegende dat het arrest onaantastbaar oordeelt dat niet bewezen is dat te dezen « enig vermoeden van vervoer van goederen in de
personenwagen of door (verweerster) aanwezig was ));
Dat het aldus zijn beslissing dat
de door de douaneambtenaren uitgevoerde controle niet verantwoord
was en dat de door eiser ingeroepen
inlichtingen onwettige bewijsmiddelen zijn, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 april 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voor-
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zitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Andersluidende conclusie (1)
van de h. Goeminne, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. H. Vandenbergh, Hasselt.
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5° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN LOOS.

BELANG -

BURGER-

MIDDEL DOEL-

6° CASSATIE -

VERNIETIGING - BURGERLUKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING DICTUM VERNIETIGING GEVOLG DICTUM DAT ERUIT VOLGT.

1° Loon is de tegenprestatie van arbeid
die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst is verricht (1). (Art. 2, to,
Wet Bescherming Loon; art. 20, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° Behoudens afwijkende wettelijke of

contractuele regeling heeft de werknemer geen aanspraak op zijn valle loon
voor de periode gedurende dewelke
hij, zelfs door toedoen van de werkgever, geen volledige arbeid heeft verricht (2). (Art. 20, § 3°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
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26 april 1993

3° en 4° Wanneer de werknemer is ont-

1° LOON -

ALGEMEEN -

BEGRIP.

2° LOON -

RECHT OP LOON - NIET VERRICHTEN VAN DE BEDONGEN ARBEID - GEDEELTELIJK NIET VERRICHTEN.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - OPZEGGING - TERMIJN KING TE NEMEN LOON.

EINDE
IN AANMER-

slagen met een opzeggingstermijn die
korter is dan die waarop hij aanspraak
kan maken, moet de opzeggingsvergoeding worden berekend met inachtneming van het loon waarop de werknemer recht heeft op het tijdstip van de
kennisgeving van de opzegging (3).
(Artt. 39, § 1, en 82, Arbeidsovereenkomstenwet.)

5° De op grand van een bepaald middel

4° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- OPZEGGINGSVERGOEDING - AANVULLENDE VERGOEDING - IN AANMERKING TE NEMEN LOON.

uitgesproken vernietiging van een
dictum in een bestreden arrest maakt
een ander middel, dat kritiek oefent op
hetzelfde dictum, doelloos (4).
6° Vernietiging van een dictum in een

Noot arrest nr, 197:

(1) Het O.M. was van oordeel dat de ambte-

bestreden beslissing leidt tot vernietiging van een ander dictum dat het gevolg is van het eerste.

naren van de administratie van douane en accijnzen niet aileen bevoegd zijn inlichtingen in

te zamelen in verband met door een gecontroleerde persoon verschuldigde directe belastingen ter gelegenbeid van een onderzoek inzake
douane en accijnen, maar dat zij dit, ingevolge
art. 238 van bet K.B. van 4 maart 1965 tot uitvoering van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ook buiten bet kader van een onderzoek inzake douane en accijnzen kunnen
doen. Bedoeld artikel bepaalt inderdaad dat
(o.m.) de ambtenaren en beambten van de administratie der douane en accijnzen bevoegd
zijn om de overtredingen op te sporen en, om
zel£s aileen de processen-verbaal inzake directe belastlngen op te stellen.

(1) en (2) Cass., 24 dec. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 260}; 16 maart 1992, AR. nr. 7752 (ibid.,
1991-92, nr, 374); 18 jan. 1993, AR. nr. 8153
(ibid., 1992-93, nr. 34) met concl. proc.-gen.
Lenaerts.
(3) Cass., 6 nov. 1989, A.R. nr. 6699 (A.C.,
1989-90, nr. 141) met concl. proc,-gen. Lenaerts,
toen adv.-gen.; zie Cass., 24 jan. 1983, AR. nr.
3706 {ibid., 1982-83, nr. 300); 16 nov. 1992, AR.
nr, 8028 (ibid., 1992, nr. 731}.
(4) Cass., 14 sept. 1992, A.R. nr. 9360 (A.C.,
1992, nt'. 608).
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(• FOYER DE ROUCOURT • V.Z.W. T. SAUVAGE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9572)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1991
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen llbis, 20, 3°, 37 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids~
overeenkomsten en 2, 1°, van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers,
doorda t het arrest he eft vastgesteld
dat verweerder op 30 januari 1987 een
brief heeft ondertekend waarin hij bevestigt dat hij vanaf 1 maart 1987 de
helft van zijn werkrooster afstaat en
vanaf die datum een deeltijdse arbeid
aanneemt, dat eiseres op 26 februari
1987 verweerders arbeidsregeling opnieuw heeft vastgelegd op grond van die
briefwisseling, dat hem op 22 oktober
1987 een opzegging van twaalf maand
ter kennis is gebracht die tot 2 december
1988 deeltijds is uitgevoerd, en zowel op
grond van eigen motieven als van die
van de eerste rechter heeft beslist dat
verweerders gedeeltelijk ontslag nietig
was, en vervolgens verweerders verdering aanneemt tot betaling van het gedeelte van zijn loon dat wegens de vermindering van zijn prestaties tot een
deeltijdse arbeid niet is betaald, en eiseres bijgevolg, met bevestiging van het
beroepen vonnis, veroordeelt om hem
« als achterstallig loon de bedragen van

344.338 frank (jaar 1987) en 405.300 frank

(jaar 1988) te betalen vermeerderd met
de interest tegen de wettelijke rentevoet
op de netto-bedragen van de sociale en
fiscale lasten vanaf de dag waarop de
verschuldigde bedragen eisbaar zijn tot
de volledige betaling » en zulks op grond
van alle redenen die hiervoor volledig
weergegeven worden gehouden,
terwijl ingevolge artikel 20, 3°, van de
wet van 3 juli 1978, de werknemer in de
regel, en behoudens afwijkende wettelijke of contractuele regeling, geen aanspraak heeft op loon, als omschreven in
artikel 2, 1°, van de wet van 12 april
1965, als tegenprestatie van arbeid, voor
niet uitgevoerde prestaties, zelfs door
toedoen van de werkgever; noch het miskennen van de regel inzake de opzeg-
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ging, aangegeven in artikel 37 van de
wet van 3 juli 1978, noch van de regel
die artikel 11 bis van dezelfde wet oplegt
voor het sluiten van een overeenkomst
voor deeltijdse arbeid, een wettelijke afwijking doen ontstaan van het beginsel
dat de werknemer geen recht heeft op
loon als hij geen prestaties !evert; het arrest, dat niet vaststelt dat de partijen bij
overeenkomst van dat beginsel zijn afgeweken, maar dat zijn beslissing verantwoordt, hetzij aileen door de overweging
dat de ontslagbrief nietig is, en dus dat
het door toedoen van de werkgever is
dat verweerder nog slechts deeltijds
heeft gewerkt, hetzij eveneens, met overname van de motieven van de eerste
rechter, door de omstandigheden dat eiseres « voor de overeenkomst gesloten
voor volledige arbeid geen kennis had
gegeven van de opzegging » en « dat
geen enkele overeenkomst voor deeltijdse arbeid was gesloten ll, bijgevolg alle
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Over het middel :
Overwegende dat loon de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht; dat de werknemer, behoudens afwijkende wettelijke of contractuele regeling, geen
aanspraak heeft op loon voor de periode gedurende welke hij, zelfs
door toedoen van de werkgever,
geen arbeid heeft verricht;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest en van het beroepen vonnis die het overneemt,
blijkt dat verweerder van 1 maart
1987 tot 2 december 1988, datum van
het einde van de prestaties, deeltijds heeft gewerkt;
Dat het arrest, door met bevestiging van het beroepen vonnis eiseres te veroordelen om aan verweerder, als achterstallig loon, het verschil te betalen tussen het loon voor
volledige arbeid en het loon dat hem
tussen 1 maart 1987 en 2 december
1988 voor het werkelijk gepresteerde deeltijds werk is betaald, de in
het middel aangewezen bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Over het derde middel: schending van

de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 82, inzonderheid
§§ 2 en 3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest heeft beslist dat de
brief waarin verweerder bevestigt dat hij
vanaf 1 maart 1987 de helft van zijn
werkrooster afstaat door geweld was bekomen en heeft vastgesteld dat verweerders werkzaamheid niettemin op grond
daarvan is herschikt, heeft vastgesteld
dat eiseres op 22 oktober 1987 aan verweerder, die sedert zestien j aar bij haar
in dienst was, kennis heeft gegeven van
zijn ontslag met een opzeggingstermijn
van twaalf maanden die eindigt op 2 december 1988, en eiseres heeft veroor·
deeld om aan verweerder het onbetaalde
gedeelte van zijn loon voor de periode
van 1 maart 1987 en 2 december 1988 te
betalen, gelet op de eenzijdige verminde·
ring van verweerders prestaties, en ver·
volgens eiseres veroordeelt om aan ver·
weerder een compensatoire opzeggings·
vergoeding van 610.736 frank te betalen,
op grand: « III. (... ) dat (eiseres) in haar
aanvullende conclusie blijkbaar een an·
dere grief uit met betrekking tot de vast·
stelling van bet referentie maandloon en
van de eindejaarspremies {1987 en 1988)
die zouden zijn betaald; (...} (dat), even·
wei (... ) client te worden vastgesteld dat
in bet dictum van de genoemde conclusie
daarvan geen gewag wordt gemaakt en
dat bovendien geen van de overgelegde
stukken daarop betrekking heeft, nu de
overgelegde fotocopie van de persoonlij·
ke rekening betrekking heeft op het jaar
1986; het hager beroep derhalve in dat
opzicht niet gegrond is; B. met betrekking tot het incidenteel boger beroep :
(...) dat bet hof, zoals de rechtbank, van
oordeel is dat, gelet op de gebruikelijke
beoordelingscriteria, te weten : leeftijd
(56 jaar}, ancienniteit (16 jaar), loon

(1.046.981 frank) en functie (boekhouder),

een opzeggingstermijn van 19 maanden
behoorlijk zou zijn geweest »,
terwijl eiseres in haar hoofdconclusie
betoogde « dat het basisloon van 1
maart 1987 in aanmerking client te war·
den genomen bij de berekening van de
opzeggingstermijn en dat die termijn in
"volledig wettelijke " omstandigheden is
toegekend »; zij in het dictum van die
conclusie het arbeidshof verzocht afwij·
zend te beschikken op verweerders vor·
dering tot betaling van een compensa·
toire opzeggingsvergoeding; zij in haar
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aanvullende conclusie verduidelijkte dat
« gei"ntimeerdes basisloon vanaf 1 maart
1987 als volgt was samengesteld : volgens
loonschaal, brutomaandwedde : 33.331
frank, maandelijkse premie (...) 400
frank; zij in het dictum van haar aanvul·
Iende conclusie het arbeidshof verzocht
in te gaan op haar hoofdconclusie,
eerste onderdeel, wanneer het jaarlijks
loon van de bediende niet boger is dan

650.000 frank (677.000 frank seder! I januari 1987), de opzeggingstermijn voor
artikel 82, § 2, van de wet van 3 juli 1978
op drie maanden is bepaald, vermeerderd met drie maanden voor elke periode van vijf jaar dienst; de rechter aileen
wanneer het jaarlijks loon meer bedraagt dan dat bedrag op grand van § 3
van dat artikel aan de werknemer een
hogere opzegging dan de in § 2 bepaalde
kan toekennen; het loon in de zin van
dat artikel 82, het loon betreft dat wordt
bepaald op het tijdstip van de kennisgeving van de opzegging, rekening hou·
dend met de wijzigingen die, zelfs eenzijdig, in de arbeidsovereenkomst zijn aan~
gebracht; het arrest, indien het moet
worden uitgelegd in die zin dat het be·
slist dat het loon dat client in aanmerking te worden genomen om te beoordelen of de rechter op grand van artikel 82,
§ 3, van de wet van 3 juli 1978 een hogere opzeggingstermijn kan bepalen dan
die bepaald bij artikel 82, § 2, het loon is
dat zou worden ontvangen als de ar·
beidsovereenkomst niet eenzijdig was
gewijzigd, het begrip loon in de zin van
artikel 82 miskent en bijgevolg dat arti·
kel schendt;

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat het jaarlijks
loon dat in aanmerking dient te
worden genomen voor het vaststel·
len van de opzeggingstermijn met
toepassing van artikel 82, § 2 en 3,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, het
loon is waarop de werknemer recht
heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de opzegging;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest volgt dat verweerder was aangenomen om volledige arbeid te verrichten en dat hij
deeltijds werkte toen zijn opzegging
hem werd betekend; dat het arrest,
zonder dienaangaande te worden be·
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kritiseerd, beslist dat de vermindering van vol!edige arbeid tot deeltijdse arbeid nietig is; dat het arrest
de opzeggingstermijn vaststelt op
grand van het jaarlijks loon dat verweerder zou hebben ontvangen voor
een volledige arbeid;
Overwegende dat in dat onderdeel
niet wordt aangevoerd dat verweerder geen recht had op dat loon; dat
het niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de vernietiging
van het dictum waarbij eiseres
wordt veroordeeld tot betaling van
achterstallig loon het tweede middel
dat kritiek oefent op dat dictum
doelloos maakt;
Overwegende dat vernietiging van
dat dictum leidt tot vernietiging van
het daaruit voortvloeiende dictum
waarbij eiseres tot betaling van een
aanvullende opzeggingsvergoeding
wordt veroordeeld;

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 aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
26 april 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Draps
en Simont.
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KAMER -

26 april 1993

1° COLLECTIEVE ARBE!DSOVEREENKOMST -

BRUGPENSIOEN

-

AANVUL-

399

LEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR
DE BEDIENDEN - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN- VOORWAARDEN- BEOOGDE BEDRIJVEN - BEGRIP.

2° ARBE!DSVOORZIENING -

BRUGPEN·
SIOEN - AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR
COMITE VOOR DE BEDIENDEN - C.A.O. CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - VOORWAARDEN - BEOOGDE BEDRIJVEN - BEGRIP.

1° en 2° Art. 2 C.A.O. van 8 dec. 1983, ge~
sloten in het Aanvullend Nationaal Pa~
ritair Comite voor de bedienden, be~
treffende het conventioneel brugpen~
sioen, algemeen verbindend verklaard
bij K.B. van 19 apri11984, heeft betrekking op de bedrijven die economische
moeilijkheden ondervinden en die der~
halve hun personeelsbestand zullen
moeten verminderen, hetzij in bet ka~
der van een herstruktureringsprogram~
ma, hetzij bij bet doorvoeren van een
of meerdere afdankingen; die bepaling
heeft dus geen betrekking op de be~
drijven die al hun personeel ontslaan
(1).
{GARAGE IMPERIA STANDARD N.V. IN VEREFFENING E.A. T. NATIONAAL FONDS VAN HET NATIONAAL COMJTE VOOR DE BEDIENDEN E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9593)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 23 september 1991
en 29 juni 1992 door het Arbeidshof
te Luik gewezen;
Over bet middel: schending van de
tikelen 97 van de Grondwet, 51~1 van
wet van 5 december 1968 betreffende
collectieve arbeidsovereenkomsten en

arde
de
de

(1) Zie Cass., 24 sept. 1984, A.R. nr. 4303
(AC., 1984-85, nr. 62); 23 maart 1987, A.R. nr.
7817 (ibid., 1986-87, nr. 435). De C.A.O. van 8
dec. 1983 is niet opgeheven. In de praktijk echter is zij vervangen bij de C.A.O. van 19 april
1988, gesloten in bet Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de bedienden, betreffende
bet conventioneel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 21 okt. 1988.
De geldigheidsduur van laatstgenoemde C.A.O.
is geregeld verlengd (zie met name de C.A.O.
van 20 juni 1991 die algemeen verbindend is
verklaard bij K.B. van 25 nov. 1991.)

400

HOF VAN CASSATIE

paritaire comites, 1, 2, 3, 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een
regeling van aanvullende vergoedingen
ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien ze worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 en 2
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 8 december 1983, gesloten in het
Aanvullend Nationaal Paritair Comite
voor de bedienden, betreffende het conventioneel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 19 april 1984,

doordat het arbeidshof: a) bij arrest

van 23 september 1991 voor recht zegt
dat de (tweede verweerder), bij het ver~
strijken van de opzeggingstermijn,
krachtens de beslissing van de eerste
rechters, recht had op de brugpensioen~
vergoeding volgens de C.A.O. nr. 17, en
de (eerste verweerder) op de terugbeta~
ling van de door hem uit dien hoofde
verrichte betalingen en de heropening
van de debatten beveelt teneinde aan de
partijen de gelegenheid te geven de
thans verschuldigde bedragen vast te
stellen en te zeggen wie van de partijen
ze moest betalen; b) bij arrest van 29 ju~
ni 1992 de tweede eiser en de derde eiser
in solidum veroordeelt om 324.948 frank
aan de eerste verweerder terug te beta~
len voor zijn uitkeringen aan de tweede
verweerder tot in januari 1990 en de drie
eisers in solidum in aile appelkosten ver~
wijst, en dat het arbeidshof zijn beslis~
sing in het arrest van 23 september 1991,
dus hierop laat steunen dat noch de col~
Iectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 (van
19 december 1974), noch de collectieve
arbeidsovereenkomst van 8 december
1983 nader hebben bepaald wat onder
bedrijf in moeilijkheden of bedrijf in
herstrukturering moet worden verstaan;
dat in de rechtspraak nochthans in verband met die beide collectieve arbeids~
overeenkomsten de volgende beginse~
len gelden : de werknemer kan op de
in die overeenkomsten vastgestelde
brugpensioenregeling aanspraak maken
na verloop van zijn opzeggingstermijn,
waarover het arbeidsgerecht heeft be~
slist, terwijl zijn recht op een aanvullen~
de brugpensioenvergoeding ontstaat op
het ogenblik dat de werkgever de over~
eenkomst be€indigt, ongeacht de dag
waarop de opzeggingstermijn verstrijkt;
uit de vergelijking van de Nederlandse
en de Franse tekst van artikel 2 van de
«
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collectieve arbeidsovereenkomst van 8
december 1983 blijkt dat die bepaling be~
trekking heeft op een bedrijf dat econo~
mische moeilijkheden ondervindt en het
niet voldoende is dat het bedrijf gecon~
fronteerd wordt met economische moei~
lijkheden; de artikelen 1 en 10 van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17
van 19 december 1974 enkel het doel er~
van omschrijven en de door de werkge~
ver in acht te nemen procedure regelen
en dus geen betrekking hebben op het
toepassingsgebied ervan; artikel 2 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 8
december 1983 wei degelijk toepasselijk
is, ook al heeft een bedrijf al zijn perso~
neel ontslagen wegens economische
moeilijkheden; « dat te dezen niet kan
worden betwist (... ) dat al het personeel
werd ontslagen wegens economische
moeilijkheden waarmee de (eerste eise~
res) werd geconfronteerd ( ... ); dat, nu het
recht van de werknemer op de toepas~
sing van de C.A.O. nr. 17 wordt beoor~
deeld op de dag van zijn ontslag, te we~
ten 16 december 1983, het zonder belang
is dat (de eerste eiseres) toen had ge~
pland haar bedrijvigheid te hervatten,
wat eerst op 4 december 1984 is gebeurd
( ...); dat geenszins is bewezen dat de
(eerste eiseres) zich op 16 december 1983
in de onmogelijkheid bevond, als bedoeld
in artike11 van de C.A.O. van 28 februari
1975, om de bij die C.A.O. nr. 17 vastge~
stelde aanvullende vergoeding te betalen;
dat het beroepen vonnis, wat de toeken~
ning - waarop de (tweede verweerder)
aanspraak kon maken - van de bij
voormelde C.A.O. nr. 17 vastgestelde
aanvullende vergoeding dient te worden
gewijzigd » 1

terwijl, ...
tweede onderdeel, bij artikel 2 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 8
december 1983 de leeftijdsgrens van de
ontslagen werknemer voor het toepassen
van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 17 op 55 jaar wordt gebracht voor de
bedrijven die « geconfronteerd worden
met economische moeilijkheden en die,
derhalve, hun personeelsbestand zullen
moeten verminderen, hetzij in het kader
van een herstruktureringsprogramma,
hetzij bij doorvoeren van Mn of meerde~
re afdankingen »; uit de vergelijking van
de Nederlandse en de Franse tekst van
voormeld artikel 2 blijkt dat het betrek·
king heeft op de bedrijven die hun per~
soneelsbestand zullen moeten verminde~
ren, hetzij in het kader van een her·
strukturering, hetzij bij het doorvoeren
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van een of meerdere afdankingen, maar
niet op bedrijven die, wegens economische moeilijkheden, al hun personeel
moeten ontslaan; daaruit volgt dat het
arrest van 23 september 1991, waarvan
cassatie leidt tot vernietiging van het arrest van 29 juni 1992, dat daarvan enkel
het gevolg is - waarin wordt aangenomen dat de eerste eiseres al haar personeel had ontslagen en iedere bedrijvigheid had stopgezet, dan ook niet kon
beslissen dat zij nochtans onder de toepassing viel van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 1983 en derhalve, met de andere
eisende partijen, gehouden is om aan de
eerste verweerder de bedragen en het
door hem aan de tweede verweerder uitgekeerde conventioneel brugpensioen terug te betalen, zonder schending van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 1983 en derhalve
van artikel 51-1 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, alsook de bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17
van 19 december 1974, waarvan in het
begin van het middel sprake is :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 2 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
8 december 1983, gesloten in het
Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de bedienden, betreffende
het conventioneel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij
het koninklijk besluit van 19 april
1984, bepaalt dat voor de bedrijven
die tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst geconfronteerd worden met economische
moeilijkheden en die derhalve hun
personeelsbestand zullen moeten
verminderen, hetzij in het kader
van een herstruktureringsprogramma, hetzij bij het doorvoeren van
een of meerdere afdankingen, de
leeftij dsgrens voor het toepassen
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 op 55 j aar wordt gebracht;
Overwegende dat uit het doe! van
die collectieve arbeidsovereenkomsten, namelijk de tewerkstelling van
jongere werknemers te bevorderen,
enerzijds, en uit de vergelijking van
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de Nederlandse en de Franse tekst
van dat artikel 2, anderzijds, blijkt
dat het betrekking heeft op de bedrijven die economische moeilijkheden ondervinden en die derhalve
hun personeelsbestand zullen moeten verminderen, hetzij in het kader
van een herstruktureringsprogramma, hetzij bij het doorvoeren van
een of meerdere afdankingen; dat
die bepaling dus geen betrekking
heeft op de bedrijven die al hun personeel ontslaan;
Overwegende dat het arrest van
23 september 1991, door daarover
anders te beslissen, en het arrest
van 29 juni 1992, door op grand van
die beslissing eiseres te veroordelen,
voormeld artikel 2 schenden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; 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.
26 april 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Geh"jkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Nelissen Grade.
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KAMER -

26 april 1993

1° MINDER-VAL!DEN -

INTEGRATIETEGEMOETKOMING - ANDERE UITKERINGEN SAMENLOOP - AANVULLING - BEDRAG VAN
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DE TEGEMOETKOMING - VERMINDERING BEREKENING - BEREKENINGSREGEL.

2° MJNDER-VALIDEN -

INKOMEN - BE·
GRIP- VERGOEDINGEN VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERJNG.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

PER-

SDNENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN VERVANGINGSINKOMEN VERGOEDINGEN
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.

4° MINDER-VALIDEN -

INTEGMTIETEGEMOETKOMING - BEDRAG - VERMINDERING - VERGOEDINGEN VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.

lo De bepalingen van art. 13, § 1, eerste
en derde lid, wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan

gehandicapten regelen de samenloop
van de integratietegemoetkoming en
bepaalde uitkeringen en beschouwen
die tegemoetkoming als een aanvulling; zij stellen niet vast hoe de vermindering van het bedrag van de tege~
moetkoming moet worden berekend
(1). (Jmpliciet.)

2° en ao De vergoedingen voor ziekte~ en
invaliditeitsverzekering vormen een in~
komen (2). (Artt. 20, 2", a, en 26, !weede lid, 3" (3), W.l.B.; artt. 6, 7 en 13, § 1,
tweede lid, wet van 27 feb. 1987; art. 8,
§ 1, K.B. 6 juli 1987.) (Jmpliciet.)
4° Het bedrag van de aan een gehandi~
capte uitgekeerde integratietegemoet~
koming wordt verminderd met het be~
drag van de vergoedingen voor ziekte~
en invaliditeitsverzekering waarop de
gehandicapte recht heeft en dat grater
is dan de bij reglement vastgestelde
grens. (Artt. 6, 7 en 13, § 1, tweede lid,
wet van 27 feb. 1987; artt. 6 en 8, § 1,
K.B. van 6 juli 1987.)

(1) Zie P.

DENIS,

Droit de la securite sociale,

5e dr., Bijwerking tot 5 jan. 1989, Brussel,
1989, nrs. 730, 732, 733, 737 en 738.

(2) Zie P. COPPENS en A. BAILLEUX, Droit fiscal, Les imp6ts sur les revenus, Brussel, 1985,
biz. 128; Com. !.B., nrs. 26/20 tot 26/23.
{3) Zie W.I.B., 1992, arrt. 23, § 1, 4°, en 31,
tweede lid, 4°
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN
T. BASTIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9646)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 november 1991 gewezen door het Arbeidshof te Luik,
afdeling Namen;
Over het middel: schending van de ar~
tikelen 7 en 13, gewijzigd bij de wet van
22 december 1989, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en artikel 8
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987
tot uitvoering van die wet,
doordat het arrest op een aanvraag tot
toekenning van inkomensvervangende
en integratietegemoetkomingen vaststelt
dat verweerder vergoedingen van de ver~
plichte ziekte~ en invaliditeitsverzekering
geniet, waarna het beslist dat die vergoe~
dingen weliswaar van de inkomensvervangende tegemoetkoming doch niet van
de integratietegemoetkomingen moeten
worden afgetrokken,
terwijl de regel dat het bedrag van de
tegemoetkomingen, ongeacht of het in~
komensvervangende tegemoetkomingen
dan wei integratietegemoetkomingen
zijn, wordt verminderd met het bedrag
van het inkomen van de gehandicapte,
van toepassing is op de integratietege~
moetkoming en de uitkeringen van de
verplichte ziekte~ en invaliditeitsverzeke~
ring een aftrekbaar inkomen zijn, oak al
worden die uitkeringen niet verstrekt
wegens een gebrek aan of vermindering
van de zelfredzaamheid :

Overwegende dat artikel 13 van
de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten bepaalt dat « de door
deze wet ingestelde tegemoetkomingen worden geweigerd of vermin~
derd indien de gehandicapten krachtens een andere Belgische wetgeving (... ) aanspraak hebben op uitkeringen die hun grand vinden in een
beperking van het verdienvermogen
voor wat de inkomensvervangende
tegemoetkoming betreft of in een
gebrek aan of vermindering van de
zelfredzaamheid voor wat de inte~
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gratietegemoetkoming en de tegemoetkoming wegens hulp aan bejaarden betre!t. Wanneer het bedrag
van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen lager is dan het bedrag
van de in deze wet bedoelde tegemoetkomingen, de gehandicapte die
aan de in artikelen 2 tot 8 bepaalde
voorwaarden voldoet recht hee!t op
het verschil (... ) »;
Overwegende dat luidens die
wetsbepaling de gehandicapte die
uitkeringen geniet wegens een gebrek aan of vermindering van de
zelfredzaamheid op geen integratietegemoetkoming of enkel op een
verminderde integratietegemoetkoming aanspraak hee!t; dat, zo hij
geen uitkeringen geniet wegens een
gebrek aan of vermindering van de
zelfredzaamheid, maar wel, zeals te
dezen, uitkeringen die hun grond
vinden in een beperking van het
verdienvermogen, hij een integratietegemoetkoming kan krijgen, zij het
berekend overeenkomstig artikel 7 ·
van de wet;
Overwegende dat het arrest, nu
het beslist dat genoemd artikel 7
« dat het algemeen beginsel van de
gevolgen van het inkomen formuleert », te dezen niet van toepassing
is, die wetsbepaling schendt;
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den de conclusie van de h. Leclercq, advo~
caat-generaal - Advocaat: mr. Van
Heeke.

Nr. 201

ze KAMER -

27 april 1993

STEDEBQUW -

HERSTEL VAN PLAATS IN
DE VORIGE STAAT - BETALING VAN EEN
MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL
VAN DE PLAATS- VERJARING- SCHORSING.

Wanneer de vordering tot herstel van de
plaats in de vorige staat te bekwamer
tijd voor de strafrechter is ingesteld,
Joopt de verjaring ervan niet meer tot~
dat een in kracht van gewijsde gegane
beslissing bet geding beiHndigd heeft.
(Art. 65, § 2, Stedebouwwet). (1)
(JANSSENS)

Dat het middel gegrond is;
ARREST

(A.R. nr. 5310)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het een integratietegemoetkoming aan verweerder toekent; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1071,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
26 april 1993 - ge kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver~
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui~

HET HOF; - Gelet op het bestre. den arrest, op 21 december 1990
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

II. Op de voorziening van Peter
Janssens:
Overwegende dat de voorziening
gericht is " tegen aile beschikkingen
op burgerrechtelijk gebied ";
(1) Zie Cass., 23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 581)

en de voetnoot 1.
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Over het middel: schending van de artikelen 44, § 1, 64 en 65 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals gewijzigd bij de wet van 22
december 1970, 4 en 21 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep op strafgebied de strafvordering door verjaring
vervallen verklaart en eiser van de uit
dien hoofde uitgesproken veroordelingen
ontslaat, en op burgerlijk gebied de eis
van de burgerlijke partij ontvankelijk en
deels gegrond verklaart, en eiser beveelt
de plaats in haar vorige staat te herstellen,

terwijl de beslissing van de strafrechter op de vordering van de gemachtigde
ambtenaar inzake ruimtelijke ordening
om de plaats in de vorige staat te herstellen, een beslissing is over de strafvordering en niet over een burgerlijke
rechtsvordering; in beginsel artikel 65
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw het gerecht waarbij
de zaak aanhangig is, verplicht om na de
bewezenverklaring van het misdrijf en
naast het opleggen van een straf, het
herstel van de plaats in de vorige staat
te bevelen wanneer zulks door het gemachtigde bestuur wordt gevorderd; deze
vordering strekt tot bescherming van het
collectief belang en los staat van de vordering tot vergoeding op grand van aquiliaanse aansprakelijkheid; de strafrechter slechts uitspraak kan doen op de
vordering van het gemachtigde bestuur
tot herstel van de plaats in de vorige
staat op voorwaarde dat hij de aan deze
vordering ten grande liggende tenlastelegging bewezen verklaart en een straf
uitspreekt; de rechter die de strafvorde- ·
ring wegens verjaring vervallen verklaart, zijn rechtsmacht op strafgebied
volledig uitoefent en een einde stelt aan
de strafvordering; de strafrechter niet
over de vordering van het gemachtigd
bestuur strekkende tot herstel van de
plaats uitspraak kan doen indien hij de
strafvordering wegens verjaring vervallen verklaart, de appelrechters derhalve,
door over de vordering van het gemachtigde bestuur tot herstel van de plaats in
de vorige staat uitspraak te doen, terwijl
de strafvordering wegens verjaring vervallen verklaard wordt, hun beslissing
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niet naar recht verantwoorden (scherrding van de in het middel vermelde bepalingen):

Overwegende dat de vordering tot
herstel van de plaats in de vorige
staat van burgerrechtelijke aard is;
Overwegende dat daaraan geen
afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat de aan de strafrechter overgelegde vordering tot herstel
van de plaats in de vorige staat behoort tot de vordering van het openbaar ministerie;
Overwegende dat wanneer de vordering tot herstel van de plaats in
de vorige staat, voor de strafrechter
te bekwamer tijd is ingesteld de verjaring ervan niet meer loopt totdat
een in kracht van gewijsde gegane
beslissing het geding beeindigd
heeft;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de feiten werden gepleegd tot 25 april 1985;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de gemachtigde
ambtenaar op 24 mei 1984 de « toepassing van artikel 65, § 1-a : herstel
van de plaats >> vorderde en de correctionele rechtbank van die eis
werd geadieerd op 14 mei 1985, door
de betekening van de dagvaarding;
Overwegende dat de appelrechters
zvdoende hun beslissing naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening van Peter Janssens; ...
27 april 1993 - ze kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. De Peuter, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten mrs. Biitzler en
Verbist.
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1° BANKBREUK

27 april 1993

EN

BEDRIEGLIJK

ONVERMOGEN -

BEDRIEGLlJK ONVERMOGEN - AARD VAN HET MISDRIJF - AFLOPEND MlSDRIJF - VOORTGEZET MISDRIJF VOORWAARDE.

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - AARD VAN HET MISDRIJF - PLEGEN VAN HET MISDRIJF DOOR ONTHOUDING.

1° Het aflopend misdrijf van bedrieglijk
onvermogen kan een voortgezet misdrijf opleveren, wanneer de dader door
opeenvolgende handelingen zijn onvermogen bl1jft bewerken. (Art. 490bis

Sw.) (1)

zo

Het bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen kan worden verwezenlijkt
door zich ervan te onthouden een vermogen te verwerven. (Art. 490bis Sw.)

(CYPERS T. FAILLISSEMENT CYPERS WERNER)

ARREST

(A.R. nr. 6074)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1991 op
verzet door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
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;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Wat de eerste grief betreft :
Overwegende weliswaar dat het
wanbedrijf bepaald bij artikel 490bis
van het Strafwetboek een aflopend
misdrijf is, doch dat zulks niet belet
dat het een voortgezet misdrijf kan
(1) Cass., 8 juni 1988, A.R. nr. 6644 (A.C.,
1987-88, nr. 615) met voetnoot.
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opleveren wanneer de dader door
opeenvolgende handelingen zijn onvermogen blijft bewerken;
Overwegende dat de appelrechters, om de redenen die het arrest
vermeldt, waaronder begrepen zijn
de redenen gegeven in het beroepen
vonnis welke het arrest overneemt,
oordelen dat eiser, die aileen en bestendig de feitelijke Ieiding van de
N.V. Troydo waarneemt zonder
daarvoor enige vergoeding te vorderen, aldus enkel handelde en bleef
handelen met de bedoeling zijn onvermogen te bestendigen en zich tegen zijn schuldeisers te beveiligen;
Dat zij daaruit wettig vermochten
af te leiden dat, in de gegeven omstandigheden, het misdrijf bepaald
bij artikel 490bis van het Strafwetboek waaraan hij wordt schuldig
verklaard een voortgezet misdrijf
uitmaakt;
Overwegende dat de appelrechters
- in strijd met wat eiser aanvoert
- onderzoeken of de strafvordering
al dan niet door verjaring vervallen
is; dat zij immers, na onderzoek
vaststellen dat eiser tot de dag van
de dagvaarding, dit is tot 23 januari
1990, zonder enige vergoeding die
presties is blijven leveren en dat
derhalve de verjaring van de strafvordering slechts vanaf die datum
een aanvang heeft genomen;
Dat zij op grond van die vaststellingen wettig beslissen dat de strafvordering niet door verjaring vervallen is;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Wat de derde grief betreft:
Overwegende dat het bewerken
van het onvermogen kan worden
verwezenlij kt niet enkel door het
stellen van een of meer van de handelingen die, enkel bij wijze van
voorbeeld, in artikel 490bis van het
Strafwetboek zijn opgesomd, maar
tevens door op welke wijze oak zich
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te onthouden van het verwerven van
een vermogen; dat niet vereist is dat
degene die zijn onvermogen bewerkt reeds een vermogen zou bezitten;
Overwegende dat de appelrechters
niet beslissen dat het misdrijf bepaald bij artikel 490bis van het
Strafwetboek een verzuimsdelict is,
doch enkel dat de handelswijze
waardoor het onvermogen wordt bewerkt kan bestaan, zoals te dezen,
uit het bedrieglijk zich onthouden
van een vermogen te verwerven;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Nr. 203

1o De nietigheid die een proces-verbaal
aantast omdat het opgesteld is in de
overtreding van de Taalwet Gerechtszaken strekt zich niet uit tot de gedeelten van dat proces-verbaal, die aan de
vereisten van de taalwet voldoen. (Art.

31, Taalwet Gerechtszaken.) (1)

2° In de gemeenten van de· Brusselse agglomeratie worden in strafzaken de
processen-verbaal in het Frans of in
het Nederlands opgesteld naargelang
degene die er het voorwerp van is de
ene of de andere dezer talen voor zijn
verklaringen gebruikt en, b1j gemis
van verklaring, volgens de noodwendigheden van de zaak. (Art. 11, Taal-

wet Gerechtszaken.) (2)
(DEREYMAECKER E.A. T. VAN DYCK E.A.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat; mr.
H. Segers, Hasselt.
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1° TAALGEBRUIK -

ALGEMEEN - PROCES-VERBAAL - OVERTREDING TAALWET GERECHTSZAKEN - NIETIGHEID - GEDEELTELIJKE NIETIGHEID VAN EEN PROCES-VERBAAL - GEVOLG.

ARREST

(A.R. nr. 6249)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 11, 22 - zoals gewijzigd bij de
artikelen 4 van de wet van 24 maart 1980
en 14 van de wet van 23 september 1985
- 31 en 40, eerste lid, van de wet van 15
juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, en van het recht
van verdediging,
doordat het hof van beroep, het vonnis
van de eerste rechter bevestigend, na
vrijspraak van de beklaagde van de hem
ten laste gelegde feiten, zich onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de eis
van de eisers, onder meer op grand: (... )
dat de tenlastelegging, die door de eerste
rechter niet bewezen werd verklaard,
evenmin bewezen is gebleken na onderzoek van de zaak voor het hof; (... ) dat
vooreerst niet kan gesteund worden op
de processen-verbaal van het voorliggend
strafdossier, behoudens P.V. nummer
5329 A de data 3 april 1989 en nummer

100181/89 de dato 14 februari 1989 dewelke echter geen enkele nuttige inlichting

2° TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN
IN EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN - BRUSSELSE AGGLOMERATIE - PROCES-VERBAAL
- TAAL VOOR HET OPSTELLEN - VOORWAARDE.

(1) Cass., 23 april 1991, A.R. nr. 5570 (A.C.,
1990-91, nr. 442).
(2) Cass., 12 dec. 1972 (A.C., 1973, 363).
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nopens het in de tenlastelegging vermelde feit bevatten, nu eerstgenoemde processen-verbaal nietig zijn op grand van
artikel 40 van de wet op het taalgebruik
in gerechtszaken (...); deze processen-verbaal immers in de Franse taal (of tweetalig wat betreft het P.V. nummer 4631,
nu er, bij wijze van gedeeltelijke vertaling, de woorden << verschijnt », « ongehuwd », « geb. te >> en « libanese » werden aan toegevoegd) zijn opgesteld te
Elsene, aanvang nemend op 13 januari
1989 om 10 u. 15', op een ogenblik dat de
verbalisanten wisten, minstens konden
en moesten weten nu van de beklaagde
reeds omstreeks 10 u. 20' een ademtest
werd afgenomen, dat de beklaagde tegen
wie de processen-verbaal gericht waren,
de Nederlandse taal voor de rechtsple~
ging koos (...);in tegenstrijd met hetgeen
de burgerlijke partijen voorhouden, met
de inhoud van om vermelde reden nie~
tige processen-verbaal op geen wijze rekening kan worden gehouden (... ); terzake niet relevant is dat verklaringen van
betrokken partijen of getuigen in het Nederlands werden geakteerd, dat sommigen van hen zich in het Frans rnochten
uitdrukken, het deden en hun verklaring
in deze taal werd geakteerd, of dat de
beklaagde vertaling van enig stuk van de
procedure zou kunnen vorderen; (...} dat
vervolgens noch uit enig rechtsgeldig
stuk van het strafrechtelijk vooronder~
zoek, noch uit het onderzoek van de eerste rechter of van het hof enig bewijs
van de schuld van de beklaagde kon
worden geput,
terwifl artikel 11, tweede lid, van de
wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken voorschrijft dat in de gemeenten der Brusselse agglomeratie, de processen-verbaal
worden gesteld in bet Frans of in het
Nederlands, naar gelang diegene « die er
het voorwerp van is, de ene of de andere
dezer talen voor zijn verklaringen gebruikt, en bij gemis van verklaring, valgens de noodwendigheden der zaak » en
te dezen weliswaar uit het proces-ver~ ·
baa!, nr. 342 van 13 januari 1989 blijkt
dat, omstreeks 10 u. 20 verweerder Van
Dyck werd verzocht een ademtest te ondergaan, doch geenszins dat deze hierbij
een verklaring in het Nederlands had af~
gelegd noch « de Nederlanse taal voor de
rechtspleging koos », nu deze verklaring
eerst om 11 u. 45 werd afgenomen en in
het Nederlands geakteerd door brigadier
Jacques Geerts (zie P.V. nummer 342 suite no III) nadat de verbalisanten reeds de
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voornaamste materH:He vaststellingen
omtrent het betrokken ongeval in bedoeld proces-verbaal hadden verricht,
met inbegrip van de situatieschets (zie
suite n° II, Documents obligations); hieruit volgt dat de verbalisanten noch uit
hoofde van de taal van enige verklaring
van verweerder, noch volgens de « noodwendigheden der zaak », verplicht waren
voormelde initiele vaststellingen in het
Nederlands te akteren; het hof van beroep bovendien de door de eisers ingeroepen ornstandigheden niet tegenspreekt « dat verklaringen van betrokken partijen of getuigen in het Neder~
lands werden geakteerd, dat sommigen
van hen zich in het Frans mochten uitdrukken, het deden en hun verklaring in
deze taal werd geakteerd, (en) dat de beklaagde vertaling van enig stuk van de
procedure zou kunnen vorderen » (pagina 4, in fine), hetgeen bet hof overigens
ten onrechte als « terzake niet relevant »
aanmerkt; uit het arrest en de betrokken
processen-verbaal geenszins blijkt dat
verweerder voor zijn verklaring met de
taal van zijn keuze heeft kunnen gebruiken overeenkomstig de artikelen 11 en
31 van de wet van 15 juni 1935 en hij bovendien, krachtens artikel 22 van deze
wet, indien hij alleen Nederlands verstaat, kon vorderen dat bij zijn dossier
een Nederlandse vertaling zou worden
gevoegd van de stukken die in het Frans
waren gesteld doch naliet zulks te doen;
het hof, in die omstandigheden, verplicht
was om kennis te nemen van de bewuste
processen-verbaal, waarvan het niet vaststelt dat zij niet regelmatig zouden zijn
overgelegd, met inbegrip van het procesverbaal nummer 4631 (lees: 4613) bevattende de verklaring van getuige Kamar,
waarvan de eentaligheid geenszins in
het gedrang komt door de toevoeging
van de enkele woorden « verschijnt »,
« ongehuwd », « geb. te » en « libanese ))
in de aanhef ervan, zodat het hof (van
beroep) op voormelde gronden niet wettig de processen-verbaal van het straf~
dossier, met uitzondering van de twee
voormelde, nietig verklaart en weigert er
rekening mee te houden (schending van
de artikelen 11, 22, 31 en 40 van de wet
van 15 juni 1935), en tevens aldus eisers'
recht van verdediging miskent:

Overwegende dat, in strafzaken,
wanneer zoals te dezen processenverbaal worden opgesteld in een gemeente van de Brusselse agglomeratie, die processen-verbaal, naar luid
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van artikel 11, tweede lid, van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, worden
gesteld in het Frans of het Nederlands naar gelang dat degene die er
het voorwerp van is de ene of de andere dezer talen voor zijn verklaringen gebruikt en, bij gemis van verklaring, volgens de noodwendigheden van de zaak;
Overwegende dat de appelrechters
constateren dat de verbalisanten,
om de redenen die het arrest vermeldt, << wisten, minstens konden en
moesten weten (... ) dat de beklaagde
tegen wie de processen-verbaal gericht waren, de Nederlandse taal
voor de rechtspleging koos )); dat zij
op grand daarvan oordelen dat de
processen-verbaal die in de Franse
taal werden opgesteld of waarvan
enkele woorden in het Nederlands
werden vertaald nietig zijn, en dat
met die processen-verbaal « op geen
wijze rekening kan worden gehouden ));
Overwegende dat weliswaar processen-verbaal die werden opgesteld
met overtreding van de wet op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
door nietigheid zijn aangetast; dat
die nietigheid zich echter niet uitstrekt tot de gedeelten van die processen-verbaal welke aan de vereisten van de taalwet voldoen;
Overwegende dat de appelrechters
die aordelen, dat « niet relevant is
dat verklaringen van betrokken partijen of getuigen in het Nederlands
werden geakteerd, dat sommigen
van hen zich in het Frans mochten
uitdrukken, het deden en hun verklaring in deze taal werd geakteerd » en daarom weigeren oak die
gedeelten van processen-verbaal in
aanmer king te nemen, hoewel zij
niet strijdig zijn met de wet op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
de in het middel vermelde wetsbepalingen schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de civielrechtelijke
vorderingen van de eisers tegen de
verweerders; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten, behalve in de kosten van betekening aan het openbaar ministerie, die ten laste blijven
van de eisers; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
27 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten
mrs. HUtzler en De Gryse.
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1o VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - MODELCONTRACT - ART. 30.1 - VERBINDENDE KRACHT - MISKENNING - BEGRIP.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING) - VERBINDENDE
KRACHT - VERZEKERING - W.A.l\-1.-VERZEKERING - MODELCONTRACT - ART. 30.1

3° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TUSSENKOMENDE PARTIJ - VERZEKERAAR - GEMEENSCHAPPELJ,JK MOTORWAARBORGFONDS - BESLISSINGEN OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
BUITEN HET GEDING GESTELD - CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR - MIDDEL GEGROND - GEVOLG.

Nr. 204
4° CASSATIE STRAFZAKEN

~

VERNIETIGING. OlVIVANG -

BURGERLIJKE RECHTSVOR-

DERING - BEKLAAGDE - TUSSENKOMENDE
PARTIJ VERZEKERAAR CASSAT1EBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- ONTVANKELIJKHEID- CASSATIEMIDDE-

LEN -
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CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKE-

RAAR - ONTVANKELIJKHEID - CASSATIEMIDDELEN- MIDDEL GEGROND - GEVOLG.

1° en 2° De verbindende kracht van

het modelcontract W.A.M.-verzekering
wordt miskend door de rechter, die beslist dat de opzegging van een dergelijk contract door de verzekeraar,
waarvan in art. 30.1 van dat contract
sprake is in geval van niet-betaling
van de premie en de bijkomende bedragen, « niet rechtsgeldig aan derden
kan worden tegengeworpen », op
grand dat het aangetekend schrijven,
dat de verzekeringsmaatschappij richt
aan de verzekeringnemer met toepassing van art. 12 van hetzelfde contract,
geen gewag maakt van « de mogelijkheid om de dekldng te schorsen »; aldus Jegt de rechter aan de verzekeraar
een verplichting op die niet voorkomt
in de overeenkomst, nu art. 30.1 i.v.m.
het recht tot opzegging enkel bepaalt
dat dit recht kan worden uitgeoefend
« vanaf de dag van bet verzenden van
de waarschuwing, bedoeld bij art. 12 ».

(Artt. 1134 en 1135 B.W.)

3° Wanneer, op het cassatieberoep van

de verzekeraar van de beklaagde, de
beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering wordt vernietigd, strekt die vernietiging zich uit
tot het dictum dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het
geding stelt, een dictum waartegen
geen van de gedingvoerende partijen
een ontvankelijk cassatieberoep kon
instellen en dat derhalve, wat de omvang van de cassatie betreft, geen afzonderlijk beschikkend gedeelte is (1).
4° Wanneer de beklaagde en zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar zich regelmatig in cassatie hebben voorzien
tegen een arrest dat hen in solidum
veroordeelt tot schadeloosstelling van
het slachtoffer van een ongeval en, op
het cassatieberoep van de verzekeraar,de te zijnen aanzien gewezen beslis(1) Cass., 29 jan, 1992, A.R. nr. 9340 (A.C.,
1991-92, nr. 280).

sing wordt vernietigd, leidt die vernietiging niet automatisch tot de vernietiging van de beslissing waarbij de
beklaagde tot die vergoeding wordt
veroordeeld (2}. (Impliciet.}
(« A.G.F. "' NAAMLOZE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ T. GUILLITIE, GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS; SONNET T. GUILLITTE)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 423)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 november 1992 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap A.G.F.:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerder Paul Guillitte te(2) In tal van arresten beslist het Hof dat de
vernietiging van de beslissing waarbij de verzekeraar wordt veroordeeld de vernietiging tot
gevolg heeft van de beslissing waarbij de beklaagde wordt veroordeeld, zelfs als laatstgenoemde geen enkel middel aanvoert, mits hij
een ontvankelijk cassatieberoep heeft ingesteld. In die arresten wijst het Hof expliciet
erop dat de vernietiging van de veroordeling
van de verzekeraar ook geldt voor de veroordeling van de beklaagde, aangezien beide beslissingen door dezelfde onwettigheid zijn aangetast (zie o.ro. Cass., 22 nov. 1989, A.R. nr.
7649, A.C:, 1989-90, nr. 188}.
Te dezen is de veroordeling van de verzekeraar onwettig omdat de feitenrechter de verbindende kracht van het verzekeringscontract
heeft miskend. Die ontwettigheid tast de veroordeling van de beklaagde niet aan, aangezien zij gegrond is op de door de beklaagde gepleegde overtredingen van het Wegverkeersreglement, die door het bestreden vonnis wettig
bewezen verklaard zijn en die de oorzaak zijn
van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd door het slachtoffer.
Aangezien de veroordeling van de beklaagde
niet aangetast is door de onwettigheid op
grond waarvan het Hof de veroordeling van de
verzekeraar vernietigt, wordt de op het cassa.
tieberoep van de verzekeraar uitgesproken
vernietiging niet uitgebreid tot de veroordeling
van de beklaagde.
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burgerlijke

Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 6, 11 en 13 van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat de verweerder Guillitte eiseres,
W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde
Sonnet, wiens aansprakelijkheid betrokken was wegens een op 21 maart 1991
gebeurd verkeersongeval, in gedwongen
tussenkomst heeft gedagvaard; dat het
vervolgens eiseres in solidum met de beklaagde Sonnet veroordeelt om aan verweerder het bedrag van 179.343 frank te
betalen, verhoogd met de compensatoire
en de gerechtelijke interesten alsook
met de kosten, op grand dat eiseres
« weigert de schade voor haar rekening
te nemen en daartoe aanvoert dat het
verzekeringscontract op 4 juli 1989 is opgezegd met ingang van 18 juli 1989; dat
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds terecht aanvoert dat voormelde opzegging niet is geschiedt in de vormen,
die zijn voorgeschreven bij artikel 30
van de modelpolis die uitdrukkelijk naar
artikel 12 verwijst; dat de verzekeringsmaatschappij wel degelijk op 25 maart
1987 aan de beklaagde een ingebrekestelling heeft gezonden waarin hij wordt
aangemaand om de vervallen premies te
betalen op straffe "van toepassing van
de bedingen van het contract"; dat genoemd schrijven niet duidelijk gewag
maakt van het recht dat de verzekeringsmaatschappij zich voorbehoudt om de
dekking te schorsen, en evenmin van de
termijn van 14 dagen, die aan de verzekerde gelaten wordt om zijn verplichtingen na te komen; dat de opzegging pas
kan ingaan vanaf de verzending van de
in dat artikel bedoelde waarschuwing in
de bij dat artikel voorgeschreven vormen; dat, bij niet-inachtneming van de
voorgeschreven vormen, de opzegging
niet rechtsgeldig aan derden kan worden
tegengeworpen »,
terwijl, ...
derde onderdeel, luidens artikel 30,
eerste lid, van de modelpolis voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, waarnaar het bestreden vonnis verwij st en die de algemene voorwaarden van het tussen eiseres en beklaagde gesloten contract bevat,
« de maatschappij het contract kan op-
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zeggen: 1) in geval van niet-betaling van
de premie, van bijpremies of van andere
bijkomende bedragen; dat recht kan uitgeoefend worden vanaf de dag van het
verzenden van de waarschuwing, bedoeld bij artikel 12 tot op de dag waarop
de verschuldigde sommen volledig zullen
betaald zijn )>; artikel 12, derde lid, van
de modelpolis bepaalt dat « in geval van
niet-betaling, de maatschappij aan de
verzekeringnemer een waarschuwing
zendt, bij ter post aangetekende brief,
waarbij hem veertien dagen uitstel
wordt verleend om de premie en de bijkomende bedragen te vereffenen. Door
het enkel verstrijken van deze termijn is
de dekking ten aanzien van de verzekerde van rechtswege geschorst en zulks
vanaf de vervaldag van de premie )); de
maatschappij krachtens de twee genoemde bedingen het contract kan opzeggen
na verzending van de waarschuwing aan
de verzekerde dat hij de niet-betaalde
premies en bijkomende bedragen moet
betalen binnen veertien dagen en dat dit
recht kan worden uitgeoefend tot op de
dag waarop de verschuldigde sommen
volledig zullen betaald zijn; de waarschuwing, bedoeld in artikel 12, gelet op het
opzeggingsrecht, dat de verzekeraar geniet op grand van artikel 30, eerste lid,
van de modelpolis, slechts is vereist om
bet tijdstip te bepalen waarop dat recht
kan worden uitgeoefend; het dienaangaande zonder belang is dat de verzekeraar in de waarschuwing niet heeft vermeld dat de dekking van rechtswege
geschorst wordt bij het verstrijken van
de termijn van veertien dagen; bovengenoemde vermelding niet wordt voorgeschreven door voorvermeld artikel 12;
het ontbreken van die vermelding geen
afbreuk kan doen aan de gevolgen van
de opzegging, die ter kennis gebracht is
na de waarschuwing bedoeld in artikel
12; het bestreden vonnis te dezen beslist
dat eiseres aan verweerder de opzegging
niet kan tegenwerpen, die aan de beklaagde ter kennis gebracht is meer dan
14 dagen na de verzending van de waarschuwing waarin hij wordt aangemaand
om de vervallen premies te betalen, op
grand dat « genoemd schrijven niet duidelijk gewag maakt van de mogelijkheid
die de verzekeringsmaatschappij zich
voorbehoudt om de dekking te schorsen » en dat eiseres dus de waarschuwing, zoals bedoeld in artikel 12 van het
modelcontract, niet heeft verzonden « in
de bij dat artikel voorgeschreven vormen )); het bestreden vonnis aldus aan
de artikelen 12 en 30 van het modelcon-
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tract, dat de algemene voorwaarden van
de tussen eiseres en beklaagde gesloten
verzekeringspolis bevat, een verplichting
toevoegt die in die bedingen niet voorkomt; het bestreden vonnis aldus de verbindende kracht van die bedingen miskent (schending van de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek): het
bestreden vonnis althans aan die twee
bedingen een uitlegging geeft die met de
bewoordingen ervan onverenigbaar is en
de bewijskracht ervan miskent (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 30.1 van
de modelpolis betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die de
algemene voorwaarden bevat van
het op 23 december 1982 tussen Fernand Sonnet en de verzekeringsmaatschappij, eiseres, gesloten contract, laatstgenoemde het recht
geeft om het contract op te zeggen
in geval van niet-betaling van de
premies en van de bijkomende bedragen en bepaalt dat dit recht kan
worden uitgeoefend " vanaf de dag
van het verzenden van de waarschuwing, bedoeld bij artikel 12 » van de
model polis;
Overwegende dat genoemd artikel
12 bepaalt dat « in geval van niet-betaling (van de premie en van de bijkomende bedragen), de maatschappij aan de verzekeringnemer een
waarschuwing zendt, bij ter post
aangetekende brief, waarbij hem
veertien dagen uitstel wordt verleend om de premie en de bijkomende bedragen te betalen » en dat
« door het enkel verstrijken van deze termij n de dekking ten aanzien
van de verzekerde van rechtswege
geschorst is en zulks vanaf de vervaldag van de premie »i
Overwegende dat de appelrechters, nu zij beslissen dat << de opzegging (van het contract door eiseres)
niet rechtsgeldig aan derden kan
worden tegengeworpen », meer bepaald op grand dat de door haar op
25 maart 1987 aan Fernand Sonnet
gezonden ingebrekestelling waarin
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hij wordt aangemaand de vervallen
premies te betalen op straffe << van
toepassing van de bedingen van het
contract », « niet duidelijk gewag
maakt van het recht dat de verzekeringsmaatschappij zich voorbehoudt
om de dekking te schorsen », aan eiseres een verplichting opleggen die
niet voorkomt in de bedingen van
de tussen haar en Fernand Sonnet
wettelij k gesloten overeenkomst, en
die erin bestaat dat zij in de aangetekende brief, bedoeld in artikel 12
van de modelpolis, melding moet
maken van « het recht om de dekking te schorsen }}; dat zij aldus de
verbindende kracht van die overeenkomst miskennen;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen verweerder het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds:
Overwegende dat voor de feitenrechter tussen eiseres en verweerder geen geding is aangespannen en
dat het arrest tegen haar geen veroordeling in zijn voordeel uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
verweerder Paul Guillitte tegen eiseres meet worden uitgebreid tot de
beslissing op de door hem tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, dat een dictum is waartegen geen van de gedingvoerende
partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en dat derhalve, wat de omvang van de cassatie
betreft, geen onderscheiden dictum
is;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
eerste en tweede onderdeel van het
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door eiseres aangevoerde middel,
vernietigt het bestreden vonnis, in
zoverre het uitspraak doet op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
Paul Guillitte tegen eiseres en het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; verwerpt de voorziening van
eiser; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in de helft
van de kosten van haar voorziening
en Paul Guillitte in de andere helft;
veroordeelt eiser in de kosten van
zijn voorziening; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant, zitting houdende in hager beroep.
28 april 1993 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Versla.ggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten
mrs.
Kirckpatrick en Gerard.
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1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - EXPLOOT - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - UITOEFENING - OPENBAAR MINISTERIE - BEVOEGDHEID - ARBEIDSAUDITEUR - CORRECTIONELE RECHTBANK - VERSTEKVONNIS - VERZET - EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER - BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - WETIIGHEID.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - UITOEFENING - OPENBAAR MINISTERIE - BEVOEGDHEID - ARBEIDSAUDICORRECTIONELE RECHTBANK TEUR -
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VERSTEKVONNIS - VERZET - EXPLOOT EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - WE'ITIGHEID - ONTVANKELIJKHEID.

3° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAF·
VORDERING - UITOEFENING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSAUDITEUR - CORRECTIONELE RECHTBANK - VERSTEKVONNIS - VERZET- EXPLOOT - EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER - BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS- WETTIGHEID.

1°, 2°, 3° Niet ontvankelijk is het verzet
van de beklaagde tegen het vonnis van
de correctionele rechtbank dat hem op
de strafvordering bij verstek veroordeelt wegens overtredingen die tot de
bevoegdheid van de arbeidsauditeur
behoren, wanneer dat verzet is gedaan
bij een aan de procureur des Konings
betekend exploot van gerechtsdeurwaarder (1). (Art. 187 Sv.)
(1) Zie Cass., 12 maart 1973 (A.C., 1973, 686).
Dat arrest heeft betrekking op bet verzet van
de beklaagde tegen een arrest van bet hof van
beroep, correctionele kamer, dat hem op de
strafvordering bij verstek veroordeelt wegens
overtredingen die tot de bevoegdheid van bet
arbeidsauditoriaat-generaal behoren. In dit geval als in bet geval waarover bet geannoteerde
arrest uitspraak doet, moest bet verzet worden
betekend aan bet O.M.
Voornoemd arrest van 12 maart 1973 wijst
erop dat betekening van verzet tegen een door
bet hof van beroep bij verstek gewezen arrest
aan bet O.M. betekent dat bet verzet moet
worden betekend « aan de procureur-generaal
bij bet bof van beroep, die luidens artikel 143
van bet Gerecbtelijk Wetboek aile opdracbten
van bet openbaar ministerie bij bet bof van
beroep en bet arbeidsbof uitoefent ». Ofscboon
bet arrest van 12 maart 1973 eraan berinnert
dat de strafvordering « voor bet hof van beroep door een lid van bet arbeidsauditoraat-generaal moest worden uitgeoefend », verklaart
het arrest bet verzet dat betekend is aan een
magistraat van bet parket-generaal bij bet bo£
van beroep ontvankelijk, omdat de betekening
van bet exploot van gerecbtsdeurwaarder
waarvan de inontvangstneming geen uitoefe~
ning van de strafvordering is, was gedaan aan
een magistraat die bevoegd is om de pmcureur~generaal

te vel'tegenwoordigen.

Daarin ligt bet gehele verscbil met het onderbavige geval waarover bet geannoteerde arrest uitspraak doet. Het arrest onderzoekt de
ontvankelijkheid van bet verzet tegen een vonnis, dat de correctionele recbtbank bij verstek
gewezen beeft op de door de arbeidsauditeur

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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(SMITH)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. P.93.0015.F)
HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 30 november 1992
door bet Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 187 van het Wetboek van

Strafvordering, 143, 150, 152 en 155 van
het Gerechtelijk Wetboek (artikel155, zo-

als het van kracht was v66r de wijziging
ervan bij de wet van 3 augustus 1992 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek),
doordat het bestreden arrest, met -bevestiging van het beroepen vonnis, het
verzet van eiser tegen het te zijnen aanzien bij verstek gewezen vonnis van 19
juni 1992 niet ontvankelijk verklaart, op
grand dat eiser werd vervolgd wegens
overtreding van de wettelijke bepalingen
betreffende de tewerkstelling van werk-

nemers van vreemde nationaliteit en dat
« dus de betekening van het verzet enkel
kon worden gedaan aan de arbeidsaudi~
teur en diens substituten en niet aan de
procureur des Konings ))'
terwijl overeenkomstig artikel 187 van
het Wetboek van Strafvordering het ver~
zet van de beklaagde tegen het vonnis,
dat hem bij verstek veroordeelt, « wordt
betekend aan het openbaar ministerie ));

artikel143 van het Gerechtelijk Wetboek

bepaalt dat de procureur~generaal bij het
hof van beroep « alle opdrachten van het
openbaar ministerie uitoefent bij het hof
van beroep, het arbeidshof, de hoven van
assisen en de rechtbanken van zijn
rechtsgebied )); krachtens de artikelen

150 en 152 van het Gerechtelijk Wetboek

de procureur des Konings en de arbeids~
auditeur hun ambt uitoefenen onder het
toezicht en de Ieiding van de procureur~
generaal; de magistraten van het open(Vervolg noot van vorige biz.}
ingestelde strafvordering. Dat verzet moest
worden betekend aan het O.M., dat is te dezen
aan de arbeidsauditeur of een van diens substituten. De betekening is geschied aan de procureur des Konings en het geannoteerde arrest beslist dat het verzet wettig niet ontvankelijk is verklaard, omdat de betekening is
geschied aan een maglstraa.t - de procureur
des Konings - die niet bevoegd is om de ar-

beidsauditeur te vertegenwoordigen.
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baar ministerie bij een gerecht, wegens
de ondeelbaarheid van hun ambt, te allen tijde voor elkaar kunnen optreden in
een en dezelfde zaak; hoewel het ambt
van procureur des Konings onderschei~
den is van dat van arbeidsauditeur en
die ambten niet kunnen worden gecumu~
leerd voor het uitoefenen van de openbare rechtsvordering, genoemde magistra~
ten niettemin in alle zaken bevoegd zijn
om de betekeningen in ontvangst te ne~
men, die moeten gedaan worden aan het
openbaar ministerie bij het rechtscollege
waarbij zij hun ambt uitoefenen; het bestreden arrest bijgevolg niet wettig kon
beslissen dat het verzet van eiser tegen
het vonnis van 19 juni 1992 niet ontvankelijk was op grand dat het aan de pro~
cureur des Konings en niet aan de arbeidsauditeur betekend was :

Overwegende dat eiser, die ten
verzoeke van de arbeidsauditeur gedagvaard was om voor de correctio~
nele rechtbank te verschijnen wegens overtreding van de artikelen 1,
4, 27, 1', 28, 31 en 32 van bet koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967
betreffende de tewer kstelling van
werknemers van vreemde nationaliteit, bij verstek is veroordeeld bij
vonnis van 13 februari 1992;
Overwegende dat hij tegen dat
vonnis verzet heeft gedaan bij een
gerechtsdeurwaardersexploot,
dat
was betekend aan de procureur des
Konings en waarvan het origineel
voor ontvangst van het afschrift is
ondertekend door een van zijn sub~
stituten;
Overwegende dat bet arrest de beslissing waarbij het beroepen vonnis
dat bet verzet niet ontvankelijk had
verklaard wordt bevestigd, naar
recht verantwoordt door de in bet
middel weergegeven overwegingen
en de. overweging dat bet verzet is
betekend aan een magistraat " die
niet bevoegd was om de arbeidsauditeur te vertegenwoordigen )); dat
dienaangaande geen belang vertonen bet feit dat de procureur des
Konings en de arbeidsauditeur hun
ambt uitoefenen onder bet toezicht
en de leiding van de procureur-generaal bij bet hof van beroep en bet
feit dat zij heiden binnen de perken
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van hun onderscheiden bevoegdheid
de openbare rechtsvordering voor de
correctionele rechtbank uitoefenen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 april 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - MISDA.AD - CORRECTIONALISERING - VONNIS - WIJZIGING VAN TAAL
DUITSE TA.AL VERWIJZING NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK TE EUPEN
- VONNIS VAN DIE RECHTBANK - ONBEVOEGDHEID - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VERWIJZING GERECHT
WAARNAAR DE ZAAK WORDT VERWEZEN.

1o en 2° Wanneer de raadkamer in een in
het Frans gevoerde rechtspleging, verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, a.m. wegens een
misdaad, zonder verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen, de
correctionele rechtbank, op een vordering die ertoe strekt de rechtspleging
in het Duits te doen voortzetten, de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Eupen verwijst en die rechtbank
zich onbevoegd verklaart, omdat de
misdaad niet is gecorrectionaliseerd,
regelt het Hot het rechtsgebied en, na
de gebruikelijke toetsingen te hebben
verricht en na te hebben overwogen
dat de onbevoegdverklaring gegrond
is, vernietigt het de beschikking van
de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik, zitting houdende in het Duits.
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28 april 1993

(PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN IN ZAKE
TbNNIS E.A.)
ARREST ( vertaling)

1° TAALGEBRUIK

-

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING - FRANSE TAAL REGELING VAN DE PROCEDURE - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERWIJZING
NAAR DE CORRECI'IONELE RECHTBANK NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD VONNIS - WIJZIGING VAN TAAL - DUITSE
TAAL - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK TE EUPEN - VONNIS VAN
DIE RECHTBANK - ONBEVOEGDHEID - REGELING VAN RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING
- GERECHT WAARNAAR DE ZAAK WORDT
VERWEZEN.

2° REGELING VAN RECHTSGEB!ED
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT - ALLERLEI TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - FRANSE
TA.AL - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER

(A.R. nr. P.93.0407.F)
HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
op 8 maart 1993 ingediend door de
procureur des Konings te Eupen :
Gelet op de op 18 maart 1993 door
de eerste voorzitter van het Hof gewezen beschikking volgens welke de
rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden voortgezet;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, bij beschikking van
27 april 1990, Eugen Tiinnis, Ulrich
Baumer, Luis-Miguel Diaz Kible,
Hans Aelmanns en !lka Feldmann
naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen: 1) aile vijf wegens
een gewone diefstal, gepleegd op 8
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mei 1988, te Tbimister-Clermont,
2) eerstgenoemde (Eugen Tonnis) en
de derde (Luis-Miguel Diaz Kible},
wegens bet dragen van verboden
wapens op 8 mei 1988 te Welkenraedt, 3) eerstgenoemde (Eugen Tonnis} en de derde (Luis-Miguel Diaz
Kible}, wegens bet toebrengen van
zware slagen op 8 mei 1988 te Tbimister-Clermont, 4} de derde (LuisMiguel Diaz Kible} en de vierde
(Hans Aelmanns) wegens bet feit
dat ze op 8 mei 1988 te TbimisterClermont, buiten de in de artikelen
512 tot 520 van bet Strafwetboek
vermelde gevallen, een rijtuig bebben vernield of onbruikbaar gemaakt met bet oogmerk om te scbaden;
Overwegende dat de Correctionele
Recbtbank te Verviers, waarbij de
zaak aanbangig gemaakt was, die
zaak bij vonnis van 25 september
1990, op vordering van vier van de
beklaagden, naar de Correctionele
Recbtbank te Eupen verwezen beeft
opdat de recbtspleging in bet Duits
zou worden voortgezet;
Overwegende dat de Correctionele
Recbtbank te Eupen zicb bij vonnis
van 1 februari 1993 onbevoegd verklaard beeft op grond dat de geweldplegingen op een van de in de
telastlegging 3 genoemde slacbtoffers, namelijk Pervenche Vanoostbuyze, tot doe! badden de ontvlucbting te verzekeren van de daders
van de in de telastlegging 1 bedoelde diefstal en dat die diefstal is gepleegd met de verzwarende omstandigheid, bedoeld in artikel 471, zevende lid, van bet Strafwetboek;
Overwegende dat vooralsnog geen
recbtsmiddel kan worden aangewend tegen de bescbikking van de
raadkamer en dat het vonnis van de
Correctionele Recbtbank te Eupen
kracht van gewijsde beeft verkregen; dat uit de tegenstrijdigbeid ervan een geschil over rechtsmacht is
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ontstaan dat de loop van het gerecbt
belemmert;
Overwegende dat de aan de vijf
bovengenoemde beklaagden sub 1
ten laste gelegde feiten en de aan
de beklaagden Eugen Tiinnis en
Luis-Miguel Kible sub 3 ten laste
gelegde feiten, in zoverre die telastlegging 3 betrekking beeft op de geweldpleging op Pervenche Vanoosthuyze, de misdaad schijnen op te
leveren die wordt gestraft overeenkomstig de artikelen 66, 461, 468,
469, 471, eerste, zesde en zevende
lid, en 472, eerste en tweede lid, van
bet Strafwetboek en dat de feiten
van de telastlegging 3, die zijn gepleegd op het andere, erin genoemde slachtoffer, namelijk op Julien
Klein, en de feiten van de overige
telastleggingen samenbang schijnen
te vertonen met de feiten van de telastleggingen 1 en 3, die zijn gepleegd op bet slachtoffer Pervenche
Vanoosthuyze;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 27 april 1990 gewezen bescbikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers, in zoverre zij Eugen TOnnis, Ulrich Baumer, Luis-Miguel
Diaz Kible, Hans Aelmanns en Ilka
Fieldmann verwijst naar de correctionele rechtbank; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde bescbikking; verwij st de zaak naar bet Hof van
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, zitting boudende
in bet Duits.
28 apri11993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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Nr. 207
1e

KAMER -

29 april 1993

1o AFSTAMMING -

ERKENNING VAN VADERSCHAP - MINDERJARIGE VAN MINDER
DAN 15 JAAR - VERTEGENWOORDIGING IN
RECHTE.

2° AFSTAMMING -

ERKENNING VAN VADERSCHAP - NIET BETWIST VADERSCHAP BELANG VAN HET KIND - BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER - GRENZEN.

1° Art. 331sexies B. W regelt enkel de

vertegenwoordiging van de onbekwamen, als eiser of als verweerders, in
de gedingen betreffende hun afstam-

ming,· het kind van minder dan vijftie_n
jaar is noch eiser, noch verweerder m
een geding tot erkenning van vade~
schap, als bedoeld in art. 319, § 3, van
hetzelfde wetboek (1).
2° Wanneer het vaderschap niet wordt
betwist, zodat voor de erkenning van
een kind van minder dan vijftien jaar

door zijn vader de toestemming van
zijn moeder niet is vereist, hoeft de
rechter geen uitspraak te doen over
het belang van het kind (2). (Art. 319,
§ 3, B.W.)
(T... T. W... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9550)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1991
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 319, § 3, en 331sexies van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest voor recht zegt dat
er geen grand meer bestaat tot toepassing van artikel 319, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het de ontvankelijkheid van de erkenning van een minderjarig, niet ontvoogd kind door de man
(1) en (2) Zie de verwijzingen in concl. O.M.
in Bull, en Pas., 1993, I, zelfde nummer.
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wiens vaderschap niet wordt betwist, afhankelijk stelt van de voorafgaande toestemming van de moeder; hieruit afleidt
dat de vraag of de minderjarige van minder dan 15 jaar in het geding moet worden betrokken geen bestaansreden meer
heeft, dat bet, zonder bijgevolg de vraag
van de vertegenwoordiging of de vraag
van de belangen van het minderjarig
kind bij de erkenning te hebben beslecht, de ambtenaar van de burgerlijke
stand of de notaris machtigt om van die
erkenning akte te nemen,

terwijl, eerste onderdeel, de moeder in
de procedure van artikel 319, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek niet aileen haar eigen belangen, doch oak die van de minderjarige van minder van 15 jaar vertegenwoordigt; uit het feit dat zij als
moeder niet meer in de erkenning hoeft
toe te stemmen niet noodzakelijk volgt
dat de rechtbank niet tot opdracht zou
hebben om, in het belang van het kind,
de wenselijkheid van de erkenning te beslechten, nu de wet haar die opdracht
oak toevertrouwt voor de minderj arigen
van meer dan 15 jaar; het arrest derhalve, nu het enkel de ambtenaar van de
burgerlijke stand of de notaris machtigt
om akte te nemen van die erkenning,
zonder uitspraak te doen over de belangen van het kind, artikel 319, § 3, van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, krachtens artikel
331sexies van het Burgerlijk Wetboek,
onverminderd het feit dat de minderjarige die de valle leeftijd van vijftien jaar
heeft bereikt zelf tussenkomt in de procedure van artikel 319, § 3, de niet ontvoogde minderjarige in gedingen betreffende zijn afstamming, als verweerder
wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger en, indien er tegenstrijdigheid van belangen is, door een
voogd ad hoc aangewezen door de voorzitter van de rechtbank op verzoek van
elke belanghebbende of van de procureur des Konings; het geding dat voor de
rechtbank van eerste aanleg wordt gevoerd op grand van artikel 319, § 3, derde en vierde lid, een geding betreffende
de afstamming is vereist dat de minderjarige in het geding wordt vertegenwoordigd en dat zijn vertegenwoordiger in
voorkomend geval het vaderschap van
de eiser tot erkenning kan betwisten; het
arrest derhalve, door te beslissen dat de
vraag van de vertegenwoordiging van de
minderjarige geen bestaansreden heeft
en door bijgevolg uitspraak te doen zan-
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der het te hebben beslecht, die wetsbepalingen schendt;

Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 331sexies
van bet Burgerlijk Wetboek enkel
de vertegenwoordiging van de onbekwamen, als eisers of als verweerders, in de gedingen betreffende
hun afstamming regelt;
Overwegende dat het kind van
minder dan vijftien jaar geen partij
is in het geding bedoeld in artikel
319, § 3, van het Burgerlijk Wetboek
en noch als eiser noch als verweerder optreedt;
Dat het onderdeel faalt naar
recbt;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, wat de kinderen van minder dan vijftien jaar betreft, de in artikel 319; § 3, derde en
vierde lid, van het Burgerlijk Wethoek omschreven procedure enkel
tot doe! heeft de erkenning van vaderschap mogelijk te maken, als de
bij het eerste lid van die bepaling
vereiste voorafgaande toestemming
van de moeder ontbreekt;

Dat het hof van beroep, na aldus
te hebben overwogen dat de erkenning van het kind door verweerder
niet onderworpen was aan de voorafgaande toestemming van eiseres,
zich van elke uitspraak over het belang van het kind heeft kunnen onthouden zonder artikel 319, § 3, van
het Burgerlijk Wetboek te schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 april 1993 - te kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Draps.

Overwegende dat de rechter over
de erkenning van een kind door

diens vader, met inachtneming van
het belang van het kind, enkel uitspraak hoeft te doen in het geval
dat de voorafgaande toestemming
van de moeder wordt vereist doch
geweigerd wordt;
Overwegende dat het bestreden
arrest, zonder diena,:mgaande te
worden bekritiseerd, beslist dat ingevolge het arrest van 21 december
1990 van het Arbitragehof « er geen
grond meer bestaat tot toepassing
van artikel 319, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre bet de ontvankelijkheid van de erkenning van
een minderjarig, niet-ontvoogd kind
door de man wiens vaderschap niet
is betwist afhankelijk stelt van de
voorafgaande toestemming van de
moeder »;
Dat bet arrest vaststelt dat bet vaderschap van verweerder niet wordt
betwist;
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1° ECHTSCHEID!NG EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIECHTSCHEIDING OP
DINGSPROCEDURE GROND VAN BEPAALDE FElTEN- HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ ECHTSCHEIDING WORDT TOEGESTAAN - TERKENNISBRENGING VAN HET HOGER BEROEP TERMIJN - VERSTRIJKING - VERVAL VAN
HET HOGER BEROEP.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - PRINCIPAAL BEROEP - VORM ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE
FElTEN - TERKENNISBRENGING VAN HET
HOGER BEROEP - TERMIJN - VERSTRIJKING
-

VERVAL VAN HET HOGER BEROEP.
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3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLU!TEN. - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - WET OP DE RECHTSPLEGING - HANGEND RECHTSGEDING - NIETIGHEID OF VERVAL - NIEUWE WET - GEVOLG.

1° en 2° Wanneer een termijn op straffe

van verval is voorgeschreven, zoals de
termijn waarbinnen het hager beroep
tegen een echtscheidingsvonnis, ter
kennis van de griffie moet worden ge-

bracht, dient het verval zelfs ambtshalve door de rechter te worden uitgesproken, zonder dat hij behoeft na te
gaan of de verweerder door de onregelmatigheid was benadeeld (1). (Artt.
862 en 1273 (oud) Ger.W.)
3° Hoewel een nieuwe wet vanaf haar
inwerkingtreding van toepassing is op
de hangende rechtsgedingen, tast zij,
behoudens andersluidende bepaling,
de geldigheid niet aan van de onder de
vroegere wet verrichte handelingen en
heft zij de nietigheid of het verval niet
op van de proceshandelingen die, vol~
gens die wet, nietig of tardief waren
(2). (Art. 2 B.W.)
(ARNTZEN T. DE BEAUFORT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9583)

HET HOF; - Gelet op bet arrest
van bet Hof van 18 april 1991 (3):
Gelet op bet bestreden arrest, op
3 maart 1992 gewezen door bet Hof
van Beroep te Bergen, waarnaar de
zaak is verwezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6 van het Burgerlijk Wet~
hoek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet~
hoek houdende bevestiging van het alge~
meen rechtsbeginsel van de autonomie
van de procespartijen, volgens hetvvelk
de rechter geen uitspraak mag doen over
niet gevorderde zaken, en 1273 van het
(1) Cass., 1 april 977 (A.C., 1977, 834).
(2) Cass., 10 feb. 1972 (A.C., 1972, 536) met
concl. eerste adv.~gen, Mahaux; zie Cass., 22
nov. 1984, A.R. nr. 7063 (A.C., 1984-85, nr. 188),
(3) A.R. m. 9071 (A.C., 1990-91, m. 434).
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Gerechtelijk Wetboek, zoals dit van
kracht was v66r de opheffing ervan bij
artikel 2 van de wet van 3 mei 1990,
doordat het bestreden arrest vaststelt
« dat het hager beroep in de vormen en
binnen de termijn van de wet is inge~
steld; dat het evenwel niet ter kennis is
gebracht van de griffier van de recht~
bank, die de bestreden beslissing heeft
gewezen, binnen de termijn van artikel
1273 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
dit van kracht was op de dag van het indienen van het verzoekschrift tot hager
beroep en binnen de acht daarop volgen~
de dagen; (... ) (verweerder) in zijn op 11
december 1991 neergelegde conclusie (... )
verklaart (... ) geen toepassing te zullen
vorderen van het verval van artikel 1273
(oud) van het Gerechtelijk Wetboek » en
niettemimn beslist dat dit verval ambts~
halve moet worden uitgesproken, op
grand dat het « de openbare orde raakt
(... ), zonder dat bovendien behoeft te
worden nagegaan of de belangen (van
verweerder) door die onregelmatigheid
worden geschaad »,

terwijl in de zin van artikel 6 van het
Burgerlijk Wetboek, aileen de wet die de
essentH~le belangen van de Staat of van
de gemeenschap raakt, of die, in het pri~
vaat recht, de juridische grondslagen be~
paalt waarop de economische of morele
orde van de maatschappij berust, de
openbare orde raakt; artikel 1273 van het
Gerechtelijk Wetboek de verplichting om
het hager beroep tegen het vonnis waar~
bij echtscheiding wordt toegestaan, bin~
nen acht dagen ter kennis te brengen al~
Ieen oplegt ten einde de vermijden dat
het vonnis, niettegenstaande het hager
beroep, wordt overgeschreven, het enige
waardoor de staat van de personen
wordt gewijzigd; het in voormeld artikel
bedoelde verval de openbare orde alleen
raakt, en door de rechter dus alleen
ambtshalve mag worden opgeworpen, als
de echtscheiding, wegens het niet ter
kennis brengen van het hager beroep,
kon worden overgeschreven niettegenstaande het voormelde rechtsmiddel
werd aangewend; het arrest dat niet
vaststelt dat de onregelmatigheid de
overschrijving van de echtscheiding tot
gevolg had, maar niettemin beslist dat
zij de openbare orde raakt en moet worden opgeworpen niettegenstaande de
verwerende partij van het verval van het
hager beroep afstand heeft gedaan, der~
halve schending inhoudt van artikel 1273
van het Gerechtelijk Wetboek, en van
het begrip « openbare orde )) (schending
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van artikel 6 van het Burgerlijk Wethoek) en, dientengevolge, ook van artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
en van het beginsel van de autonomie
van de procespartijen, volgens hetwelk
de rechter geen uitspraak mag doen over
niet gevorderde zaken;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen : het middel is zonder belang :
Overwegende dat het middel kritiek oefent op het arrest, in zoverre
het eiseres van het boger beroep
vervallen verklaart op grond dat dit
verval de openbare orde raakt;
Overwegende dat luidens artikel
861 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechter een proceshandeling aileen dan nietig kan verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of
de aangeklaagde onregelmatigheid
de belangen scbaadt van de partij
die de exceptie opwerpt; dat echter,
krachtens artikel 862 van hetzelfde
wetboek, wanneer de termijnen op
straffe van verval of nietigheid zijn
voorgeschreven, de regel van artikel
861 niet geldt voor een verzuim of
een onregelmatigbeid en de nietigbeid of bet verval, zelfs ambtsbalve,
door de recbter wordt uitgesproken;
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nagegaan of verweerder door de onregelmatigbeid was benadeeld;
Dat bet feit dat in bet voormelde
artikel verval eventueel de openbare
orde raakt dan ook geen invloed
beeft op de wettigbeid van de bestreden beslissing; dat bet tegen een
ten overvloede gegeven reden van
bet arrest gericbt middel van belang
is ontbloot;
Dat de grond van niet-ontvankelijkbeid dient te worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 2 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en 1273 van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals het van kracht was v66r
de wijziging ervan bij artikel 2 van de
wet van 3 mei 1990,

Overwegende dat artikel 1273 van
bet Gerecbtelijk Wetboek, dat zoals
bet toen van kracbt was, bepaalt dat
ieder hager beroep tegen een vonnis
waarbij ecbtscbeiding wordt toegestaan, op straffe van verval, binnen
acbt dagen na de dag waarop bet
beroep is ingesteld, oij deurwaardersexploot ter kennis wordt gebracbt van de griffier van de recbtbank die de bestreden beslissing
heeft gewezen;

doordat het bestreden arrest vaststelt
dat het hoger beroep in de vormen en
binnen de termijn van de wet werd inge·
steld, ingevolge artikel 1273 van het Burgerlijk Wetboek het verval ervan uit·
spreekt, op grond : « dat in geval van
wijziging van de wetgeving betreffende
de rechtsmiddelen tegen de vonnissen,
behoudens een te dezen niet bestaande
afwijkende bepaling, de op de dag van
het vonnis geldende wet van toepassing
is op rechtsmiddelen tegen dat vonnis
(...); dat voorts de toepassing van het beginsel van de onmiddellijke werking van
de nieuwe wet op de rechtspleging inzake aanwending van rechtsmiddelen onder meer tot gevolg heeft dat de rechtsvormen van de akte waardoor het rechtsmiddel wordt ingesteld, onder de toepassing vallen van de wet die op de dag van
het rechtsmiddel van kracht is (... ); dat
echter indien een nieuwe wet op de
rechtspleging vanaf haar inwerkingtre·
ding, van toepassing is op een hangend ·
rechtsgeding, zij die nietigheid of het
verval niet opheft van de proceshandelin·
gen die, volgens de oude wet, nietig of
tardief waren »,

Overwegende dat bet bestreden
arrest, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, vaststelt dat te
dezen bet boger beroep niet binnen
de bij voormeld artikel 1273 op
straffe van verval gestelde termijn
is ter kennis gebracbt; dat bet arrest oordeelt dat bet verval ambtshalve diende te worden uitgesproken, zonder dat beboefde te worden

terwijl, krachtens artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek, de nieuwe wet enkel
van toepassing is op de toestanden die
ontstaan vanaf de dag van haar inwer·
kingtreding en waarop die wet betrekking heeft, maar ook op de toekomstige
gevolgen van toestanden die onder het
stelsel van de vroegere wet zijn ontstaan, dat wil zeggen op de gevolgen van
de vroegere wet die voortduren onder de
gelding van de nieuwe wet, en krachtens
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artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek,
de wetten op de rechtspleging, in de regel, van toepassing zijn op de hangende
rechtsgedingen; het arrest, door toepassing te maken van artikel 1273 van het
Gerechtelijk Wetboek, dit is een artikel
dat op de dag van de uitspraak was opgeheven, derhalve in de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat een nieuwe wet,
hoewel zij vanaf haar inwerkingtreding van toepassing is op de hangende rechtsgedingen, behoudens
andersluidende bepaling, de geldigheid niet aantast van de onder de
vroegere wet verrichte handelingen
en de nietigheid of het verval niet
opheft van de proceshandelingen
die, volgens die wet, nietig of tardief
waren;
Overwegende dat artikel 1273 van
het Gerechtelijk Wetboek, te dezen,
van kracht was op 24 december
1987, op welke dag eiseres haar verzoekschrift tot hager beroep had ingediend; dat dit hager beroep niet
binnen acht dagen ter kennis is gebracht van de griffier van de rechtbank die de bestreden beslissing
heeft gewezen; dat het dus vervallen

was;
Overwegende dat de omstandigheid dat het hager beroep van eiseres vervallen werd verklaard terwijl
voormeld artikel 1273 was opgeheven, niet betekent dat het hof van
beroep uitspraak heeft gedaan over
de toekomstige gevolgen van een
vroegere toestand, maar dat het enkel vaststelt wat het gevolg op de
ontvankelijkheid op dat boger beroep was, van het niet ter kennis
brengen ervan binnen de wettelij-ke
termijn, die van kracht was toen het
werd ingesteld; dat het hof van beroep geen van de in het middel aangewezen bepalingen shendt;

Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in

de kosten.
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29 april 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten mrs. Draps
en Delahaye.
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29 april 1993

!0 ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIECHTSCHEIDING OP
DINGSPROCEDURE GROND VAN BEPAALDE FElTEN - OVERSPEL
- VASTSTELLING - GERECHTSDEURWAARDER - VERVANGING - GEVOLG.

2° GERECHTSDEURWAARDER
VASTSTELLING VAN OVERSPEL GING - GEVOLG.

VERVAN-

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI·
ECHTSCHEIDING OP
DINGSPROCEDURE GROND VAN BEPAALDE FElTEN - OVERSPEL
- VASTSTELLING - IDENTIFICATIE - BIJSTAND VAN DE POLITIE.

4° GERECHTSDEURWAARDER
VASTSTELLING VAN OVERSPEL - IDENTIFICATIE - BIJSTAND VAN DE POLITIE.
5°

PQLITIE SPEL -

VASTSTELLING VAN OVERIDENTIFICATIE.

1° en 2° De voor het vaststellen van over-

spel aangestelde gerechtsdeurwaarder
kan zich laten vervangen onder de
voorwaarden van art. 524 Ger. W.,
waarin overigens niet op straffe van
nietigheid van de vaststelling de verplichting is opgelegd om in die vaststelling te vermelden dat aan die voorwaarden is voldaan. (Art. 524, oud, en
1016bis Ger.W.)
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3°, 4° en 5° Een vaststelling van overspel

is niet nietig omdat de door de gerechtsdeurwaarder gevorderde politie
onmiddellijk na de vaststelling, op de
openbare weg een persoon heeft geidentificeerd die had geweigerd haar
identiteit aan de gerechtsdeurwaarder
kenbaar te maken. (Art. 8 E.V.R.M.;
art. 1016bis Ger.W.; art. 1 K.B. van 29
juli 1985.)
(M ... T. D ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9590)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 229, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 524, gewijzigd bij de wet van 7 februari 1985, 870, 1016bis (artikel 3 van de
wet van 20 mei 1987) van het Gerechtelijk Wetboek, 10 van de Grondwet, en 8.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek de
echtscheiding tussen partijen ten laste
van eiseres wegens overspel toelaat, op
grand : « dat (verweerder) tot staving van
zijn vordering inzonderheid een procesverbaal van vaststelling van overspel van
5 januari 1988 overlegt; (...) dat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bij bevelschrift (verweerder) de toestemming heeft gegeven om
de vaststellingen te doen die wijzen op
overspel; dat het bevelschrift van 16 november 1987 daartoe Mr. Alain Vercruysse, gerechtsdeurwaarder, aanstelt en het
bevelschrift van 11 december 1987, Mr.
Alain Vercruysse, of zijn plaatsvervanger, gerechtsdeurwaarder; dat dit tweede
bevelschrift noodzakelijk was, aangezien
er twijfel was gerezen nopens de juiste
plaats waar de vaststelling diende te
worden gedaan; (... ) dat (het) proces-verbaal van 5 januari 1988, eerste bladzijde,
zesde lid, uitdrukkelijk vermeldt: " lees
Mr. Alain Vercruysse, belet "; dat het
proces-verbaal werd opgesteld door de
gerechtsdeurwaarder Pierre Lanckman,
loco Mr. A. Vercruysse, belet; (... ) dat er
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in casu geen enkel bezwaar is tegen het
feit dat de aangestelde gerechtsdeurwaarder zich laat vervangen door een
andere gerechtsdeurwaarder aangezien
in het proces-verbaal staat vermeld dat
hij belet is; dat de gerechtsdeurwaarder
die tijdelijk verhinderd is zijn ambt uit
te oefenen zich moet Iaten vervangen
(art. 524 Ger.W.); dat de vermeldingen in
het door (eiseres) betwiste proces-verbaal en het verder onderzoek noodzakelijk waren wegens het gedrag van (eiseres); dat zij behoren tot de vaststelling
en tot de opdracht van de gerechtsdeurwaarder; dat (eiseres) immers geweigerd
heeft haar identiteit kenbaar te maken;
dat de vaststelling van overspel in die
omstandigheden het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
noch de Belgische Grondwet heeft geschonden; dat geen enkele grand van
nietigheid is aangetoond; dat uit de vaststelling en het onderzoek, te wijten aan
het gedrag van (eiseres), blijkt dat zij
een overspelige verhouding heeft. .. »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel
1016bis van het Gerechtelijk Wetboek,
dat bepaalt dat bet bewijs van overspel
als grand van echtscheiding kan worden
geleverd door een vaststelling bij gerechtsdeurwaarder, voorschrijft dat bij
verzoekschrift van de echtgenoot eiser
tot echtscheiding, op straffe van nietigheid, de plaats of de plaatsen waar de
vaststelling kunnen worden gedaan vermeldt, de voorzitter van de rechtbank
een gerechtsdeurwaarder kan aanstellen
om hem toe te Iaten een bepaalde plaats
of bepaalde plaatsen binnen te gaan om
de nodige vaststellingen te doen die wijzen op overspel; uit dat artikel 106bis
volgt dat aileen de door de voorzitter van
de rechtbank aangewezen gerechtsdeurwaarder de vaststelling kan doen; valgens de vermeldingen van de vaststelling
van 5 januari 1988, waarop het arrest is
gegrond, die vaststelling is gedaan « ingevolge de in uitvoerbare vorm afgeleverde uitgifte van een bevelschrift van .. ,
de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, van zestien november 1987 », door « Pierre Lanckman », gerechtsdeurwaarder met standplaats te Brussel, Oud-Korenhuisplaats,
31, loco Mr. Alain Vercruysse, belet », die
is binnengegaan in het gelijkvloers van
gebouw gelegen aan het nummer 199
van de Hoornstraat; het bevelschrift van
16 november 1987, krachtens hetwelk de
vaststelling is gedaan, om « in de plaatsen aan het nummer 199, van de Hoorn-
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straat te 1040 Brussel (appartement op
het gelijkvloers) de vaststellingen te
doen Mr. Alain Vercruysse, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 1030
Brussel, Generaal Eisenhowerlaan, aanwees »; hoewel een bevelschrift van 11
december 1987, « Mr. Alain Vercruysse,
zi.jn plaatsvervanger, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 1030 Brussel, aanwees », de vaststelling niet ter uitvoering
van dat bevelschrift - dat overigens een
tweede verzoekschrift van verweerder inwilligde waarin werd gevraagd dat de
vaststellingen zouden worden gedaan in
een appartement « op de verdiepingen »
van het gebouw - is gedaan, zoals blijkt
uit de vermeldingen van die vaststelling
zelf; dat vaststelling bijgevolg niet is gedaan door de gerechtsdeurwaarder Vercruysse, die in het bevelschrift van 16
november 1987 is aangewezen; zelfs als
die vaststelling krachtens het bevelschrift van 11 december 1987 zou zijn
gedaan, tach moet worden overwogen
dat de gerechtsdeurwaarder Pierre
Lanckman niet gemachtigd was om de
vaststellingen te doen; indien, ingevolge
dat bevelschrift van 11 december 1987,
de vaststelling door een vervanger van
de gerechtsdeurwaarder Vercruysse kon
worden gedaan, die met name door de
voorzitter van de rechtbank is aangewezen, zulks aileen in het kader van artikel
524 van het Gerechtelijk Wetboek kon
gebeuren; dat artikel bepaalt dat « de gerechtsdeurwaarder die vakantie neemt,
zich moet Iaten vervangen door een confrater of een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder » en dat « de gerechtsdeurwaarder die tijdelijk verhinderd is om
zijn ambt uit te oefenen zich op dezelfde
wijze moet Iaten vervangen », waarbij
die vervanging niet Ianger dan drie
maanden mag duren, met verlengingen
van telkens ten hoogste drie maanden,
en waarbij zowel voor die vervanging als
voor die verlenging toestemming van de
procureur des Konings is vereist; de gerechtsdeurwaarder Pierre Lanckman aileen heeft vermeld dat hij optrad « loco
Mr. Alain Vercruysse belet »; hij niet
heeft aangegeven dat die gerechtsdeurwaarder « tijdelijk verhinderd was om
zijn ambt uit te oefenen », in de zin van
artikel 524, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek; hij evenmin heeft vermeld dat de gerechtsdeurwaarder Vercruysse van de procureur des Konings
de toestemming had gekregen om zich
door de genoemde gerechtsdeurwaarder
Lanckman te Iaten vervangen of dat
laatstgenoemde de hoedanigheid had van
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plaatsvervanger van de gerechtsdeurwaarder Vercruysse, onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 525 tot 530
van het Gerechtelijk Wetboek voor de
benoeming van de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarders en de uitoefening
van hun ambt; de vaststelling van overspel van 5 januari 1988 dus niet is vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder die
met name is aangewezen in het bevelschrift van 16 november 1987 ter uitvoering waarvan die vaststelling is gedaan, en evenmin door een plaatsvervanger van die gerechtsdeurwaarder, in de
zin van artikel 524 van het Gerechtelijk
Wetboek; de vaststellingen die wijzen op
overspel dus zijn gedaan zonder dat was
voldaan aan de strikte voorwaarden die
in artikel 1016bis en oak in artikel 524
van het Gerechtelijk Wetboek voor het
optreden van de gerechtsdeurwaarder
zijn vastgelegd (schending van die artikelen 1016bis en 524 van het Gerechtelijk Wetboek) en aldus de onschendbaar·
heid van de woonplaats en van het
prive·Ieven in het gedrang hebben gebrat.ht (schending van de artikelen 10
van de Grondwet en 8.1, van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden);
die onwettig gedane vaststellingen niet
het door verweerder te leveren bewijs
van overspel als grand tot echtscheiding
konden opleveren (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en
het arrest zijn beslissing om de echtscheiding ten voordele van verweerder
toe te Iaten dus niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 229 van
het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, de door de voorzitter van de rechtbank aangestelde
gerechtsdeurwaarder, volgens artikel
1016bis, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, aileen gemachtigd is om « vergezeld van een oficier of een agent van
gerechtelijke politie, een bepaalde plaats
of bepaalde plaatsen binnen te gaan om
de nodige vaststellingen te doen die wijzen op overspel »; uit het proces-verbaal
van vaststelling van 5 januari 1988 opgesteld door de gerechtsdeurwaarder
Lanckman te dezen blijkt dat de vaststellingen van die gerechtsdeurwaarder
in het appartement op het gelijkvloers
van het gebouw aan het nummer 199
van de Hoornstraat de identiteit van de
vrouw die zich met de heer S ... in dat appartement bevond niet aan het Iicht hebben gebracht; dat koppel, pas nadat de
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politie van Etterbeek de identiteit van de
eigenaar van een in de Hoornstraat ge~
stationeerd motorrijtuig had onderzocht
en nadat het koppel waarvan de aanwezigheid in het appartement op het gelijkvloers door de gerechtsdeurwaarder was
vastgesteld, het gebouw had verlaten, op
de openbare weg is ondervraagd door de
politieman die de gerechtsdeurwaarder
vergezelde en door drie andere politieagenten van Etterbeek die de eerste als
versterking had opgeroepen; die politieagenten de papieren van die personen
hebben gevraagd en de vrouw, die geen
identiteitskaart bij had, voor identiteitscontrole naar het commissariaat hebben
meegenomen; de gerechtsdeurwaarder
op het politiecommissariaat, na het ver~
trek van die vrouw, vernam dat het eise~
res betrof; het overspel van eiseres, bij
ontstentenis van identificatie van eiseres
door de gerechtsdeurwaarder op de door
de voorzitter van de rechtbank aangewe~
zen plaats, niet is aangetoond door het
proces~verbaal van
die gerechtsdeur~
waarder, dat het onderzoek vermeldt van
de agent die hem aileen maar moest ver~
gezellen en van de andere politieagenten
van Etterbeek; de gerechtsdeurwaarder
de grenzen van zijn opdracht heeft over~
schreven door bij de identificatie van ei~
seres te steunen op een onderzoek door
de Etterbeekse politie, na de vaststellin~
gen op de bepaalde plaats en buiten die
plaats, en door die identiteit vast te stel~
len aan de hand van onderzoekingen en
ondervragingen door die politie; de vaststelling niet regelmatig is in zoverre zij
die onderzoekingen en hun resultaat vermeldt; het arrest niet heeft vastgesteld
dat er een ander bewijsmiddel hestand
dan die onderzoekingen en hun voor~
meld resultaat; een vaststelling die is gedaan buiten de in artikel1016bis van het
Gerechtelijk Wetboek strikt bepaalde
grenzen en die aldus het prive-leven op
onrechtmatige wijze aantast, niet het bij
die bepaling toegestane bewijs kan uitmaken; het arrest, door te steunen op
het
door
de
gerechtsdeurwaarder
Lanckman op 5 januari 1988 opgestelde
proces-verbaal, hoewel het niet het be~
wijs van overspel oplevert, aangezien de
strikte voorwaarden van artikel 1016bis
van het Gerechtelijk Wetboek niet zijn
geeerbiedigd en het prive-leven van eiseres is aangetast, de genoemde bepaling
schendt en artikel 8.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
het arrest, aangezien verweerder niet op
regelmatige wijze het bewijs van over-
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spel Ievert, wat hij hoorde te doen, zijn
beslissing de echtscheiding te zijnen
voordele toe te laten, niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek en oak
van artikel 229 van het Burgerlijk Wethoek):

Over het middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat naar luid van
artikel 524 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat op het tijdstip van de
litigieuze vaststelling van kracht
was, de gerechtsdeurwaarder die tijdelijk verhinderd was om zijn ambt
uit te oefenen, zich moest laten vervangen onder de in dat artikel bepaalde voorwaarden;
Overwegende dat artikel 1016bis
van hetzelfde wetboek, luidens hetwelk de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg een gerechtsdeurwaarder kan aanstellen om een
overspel vast te stellen, niet afwijkt
van genoemd artikel 524 en niet op
straffe van nietigheid van de vaststelling die verplichting oplegt daarin te vermelden dat de bij artikel
524 voorgeschreven vereisten zijn in
acht genomen;
Dat het arrest, door als bewij s
van het overspel van eiseres de
vaststelling aan te nemen die is opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder Pierre Lanckman die optrad in
vervanging van de gerechtsdeurwaarder Alain Vercruysse, die was
aangesteld om de vaststelling te
doen maar die verhinderd was om
zulks te doen, de in dat onderdeel
aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het aanstellen
door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg van een gerechtsdeurwaarder die, vergezeld van een
officier of een agent van gerechtelijke politie, belast is om de nodige
vaststellingen te doen die wijzen op
overspel, de opdracht omvat om de
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personen te identificeren waarop die
vaststellingen betrekking hebben;
Overwegende dat de gerechtsdeurwaarder door een beroep te doen
op de politie om eiseres op de openbare weg te identificeren, onmiddellijk na de door hem gedane vaststelling van overspel, en omdat eiseres
had geweigerd haar identiteit kenbaar te maken, binnen de perken
van de hem toevertrouwde opdracht
is gebleven;
Dat het arrest, door op de aldus
bewezen vaststelling te steunen,
noch artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek, noch, bijgevolg, de
andere in het onderdeel aangewezen
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
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spraak moet doen noch dat hij de door
de partijen bepaalde grenzen van het
geschil te buiten gaat als hij weigert
in te gaan op het probleem van de verjaring. (Art. 1138, 2', Ger.W.)
(SUNr\IY TOURS
T. SINT LEONARDL'S CARS B.V.B.A)

(A.R. nr. 8084)

30 april 1993 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 april1993- 1e kamer- Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten mrs. De
Bruyn en Geinger.
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LOON -

BESCHERMING - LOON IN NATUFlA
- SCHAITING - ARBEIDSOVEREENKOMST
V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET
AANGEGAAN.
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BURGERLIJKE ZAKEN

- ALGEMEEN - RECHTSMACHT - OMVANG
-

Art. 6, § 1, tweede lid, Loonbeschermingswet, volgens hetwelk het gedeelte van het loon dat in natura wordt
uitbetaald, schriftelijk wordt geschat
en ter kennis van de werknemer wordt
gebracht bij zijn indienstneming, vindt
geen toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst v66r de datum van inwerkingtreding van de wet is aangegaan (1).

AUTONOMIE DER PROCESPARTIJEN.

De omstandigheid dat een partij zich
verdedigt ten aanzien van een exceptie
van verjaring, die de tegenpartij niet
had opgeworpen, heeft niet tot gevolg
dat de rechter over de verjaring uit-

{1) Gedr.St., Senaat, 1964-65, nr. 115, 42;
Gedr.St., Kamer, 1962-63, nr. 471/16, 3. Zie
Cass., 14 april 1986, AR. nr. 5104 (A.C'.,
1985-86, nr. 494).
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(DIERICK, VERMEIRE T. DE BOECK)
ARREST

(A.R. nr. 8275)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1991
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2 van het
Burgerlijk Wetboek, 6 meer bepaald § 1
van de wet van 12 april 1965, betreffende
de bescherming van het loon der werknemers; van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de niet-retroactiviteit der
wetten en voor zoveel als nodig van de
artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit d.d. 9 september 1975 waarbij
algemeen verbindend werd verklaard de
collectieve arbeidsovereenkomst van 25
juli 1975, gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de waarborg van
een gemiddeld minimum maandinkomen,
«

doordat het bestreden arrest van het
arbeidshof d.d. 13 december 1991 het verweer van eisers dat om te bepalen of
aan de rechtsvoorgangster van verweersters het krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst (nr. 23) van 25 juli
1975 betreffende de waarborg van een
gemiddeld minimum maandinkom~!l· algemeen verbindend verklaard btJ koninklijk besluit van 9 september 1975,
verschuldigde minimumloon werd uitbetaald bij de berekening van dit gewaarborgd minimumloon rekening client te
worden gehouden met de aan Mevr. De
Boeck Marie-Louise toegekende voordelen in natura berekend volgens hun werkelijke - in tegenstelling tot hun conventionele - waarde en verweerders
derhalve voor de periode tussen 1 januari 1984 en 11 oktober 1985 ten onrechte
loontekorten vorderen, verwierp op
grond van volgende overwegingen: "(eisers) stellen verder dat de voordelen in
natura moeten worden verrekend aan
hun werkelijke waarde (...). Op basis van
de verschuldigde minimum maandlon~n
en de aldus te verrekenen voordelen m
natura hebben de (eisers) een nieuwe
Ioonaf~ekening opgesteld voor de periode
van 1 januari 1984 tot en met oktober
1985 (...). Er is dus volgens hen ge~n
loontekort. (Mevrouw De Boeck Mane-
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Louise) ontving een maandloon van
16.000 frank bruto, waarvan 4.000 frank
als voordelen in natura en 12.000 frank
bruto in geld. De indiensttreding van
(Mevrouw De Boeck) dateert weliswaar
van 11 december 1961, zijnde van v66r
de inwerkingtreding van de wet op de
loonbescherming van 12 april 1965. Dit
neemt echter niet weg dat de gewezen
werkgeefster ook gehouden was de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers toe
te passen. Deze wet was oak toepasselijk
op de reeds lopende arbeidsovereenkomsten. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet was de gewezen werkgeefster verplicht de bepalingen van het hieronder
vermeld artikel 6 na te Ieven. Artikel 6,
§ 1 van de we·t van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers bepaalt dat een gedeelte
van het loon in natura mag worden uitbetaald wanneer deze wijze van betaling
gebruikelijk of wenselijk is wegens de
aard van de betrokken bedrijfstak of van
het betrokken beroep. In de tweede alinea wordt gesteld dat dit gedeelte schriftelijk wordt geschat en ter kennis van de
werknemer wordt gebracht bij zijn indienstneming. In casu diende dit te ges.chieden vanaf de inwerkingtreding van
de wet van 12 april 1965. Dit zijn twee
van de voorwaarden opdat de waarde
van de voordelen in natura als loon mag
worden toegekend (Arrest Hof van Cas·
satie van 16 (lees: 14) april 1986 J.T.T., 1987, 79). Aan deze !wee voorwaarden is hier niet voldaan, zodat er
geen voordelen in natura in rekening
zouden kunnen worden gebracht. Dit
heeft tot gevolg dat de voordelen in natura zoals geschat door (eisers), hier dus
niet op het verschuldigd minimumloon
kunnen worden aangerekend, daar deze
niet voorafgaandelijk werden geschat en
ter kennis werden gebracht van de (verweersters). De voordelen in natura kunnen weliswaar op basis van hun werkelijke en niet hun conventionele waarde
op het baremaloon worden aangerekend,
doch enkel voor zover eerst is voldaan
aan de voorwaarden van artikel 6. Dit is
hier niet het geval geweest, zodat de
voordelen in natura dus geenszins kunnen meegerekend worden aan hun werkelijke waarde. De regel dat de voordelen in natura schriftelijk moeten worden
begroot en bekendgemaakt aan de werknemer bij de aanwerving is imperatief
maar niet van openbare orde. Men kan
de loonsvoorwaarden wijzigen tijdens de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
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De regelmatige uitvoering van een clausule van voordeel in natura kan juridisch het bestaan van deze clausule wijzigen. (Arrest Arbeidshof te Brussel - 2°
Kamer - 21 september 1989 - T.S.R.
1989, blz. 446/ ... ). Zoals door de (verweersters) wordt gesteld, is er in casu geen
reden om af te wijken van het vooropgestelde bedrag van 4.000 F. per maand als
voordeel in natura. De aanrekening van
4.000 F. voordelen in natura op het
maandloon van 16.000 F. werd in feite
door (Mevrouw De Boeck) nooit betwist,
alhoewel deze toestand volstrekt onwettig
was. Ze berust oak op een ondubbelzinnige wilsuiting van de gewezen werkgeefster. De berekeningswijze van de (verweersters) van het loontekort over de periode van 1 januari 1984 tot 11 oktober
1985, dient hier dus te worden overgenomen",
terwijl overeenkomstig artikel 6 meer
bepaald § 1 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
der werknemersc een gedeelte van het
loon in natura mag worden uitbetaald
wanneer deze wijze van betaling gebruikelijk of wenselijk is wegens de aard
van de betrokken bedrijfstak of het betrokken beroep .en in zover dit gedeelte
schriftelijk wordt geschat en ter kennis
wordt gebracht van de werknemer bij
zijn indienstneming; de niet naleving
van voornoemde bepaling door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebbers
door artikel 42 van voornoemde wet met
strafsancties wordt gesanctioneerd zodat
deze bepaling de openbare orde aanbelangt; terwijl behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepaling of wilsuiting ter
zake van de wetgever de wetten overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek en het algemeen rechtsbeginsel dat de individuele belangen en de rechtszekerheid waarborgt - betreffende de
niet-terugwerkende kracht van de wet,
aileen voor het toekomende beschikken
en derhalve geen terugwerkende kracht
hebben; overeenkomstig voornoemd beginsel m.b.t. bepalingen die zoals in casu
de openbare orde aanbelangen, bij gebreke aan overgangs- of andersluidende bepalingen in de nieuwe wet de onmiddellijke of exclusieve werking van de wet
de algemene regel is d.w.z. dat de nieuwe wet geacht wordt onmiddellijk van
toepassing te zijn en op feiten die zich
voordoen na het in werking treden van
de nieuwe wet en op na die inwerkingtreding ontstane rechtsgevolgen van
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voordien voorgevallen feiten, zonder
evenwel te raken aan de rechtsgevolgen
van vroeger voltrokken toestanden; terwijl het arbeidshof in de mate het enerzijds vaststelt dat de indiensttreding van
Mevrouw Marie-Louise De Boeck dateert
van v66r de inwerldngtreding van de wet
van 12 april 1965 (11 december 1961) en
anderzijds oordeelt dat in casu de voordelen in natura niet zoals eisers voorhielden op basis van hun werkelijke
waarde op het baremaloon kunnen worden aangerekend nu niet voldaan is aan
de voorwaarden van artikel 6 meer bepaald § 1 van de wet van 12 april 1965
zoals hager gepreciseerd, niettegenstaande het feit dat de bedoeling van de wetgever om aan de wet van 12 april 1965
meer bepaald aan artikel 6 § 1 ervan een
retroactieve werldng toe te kennen uit
niets zeker blijkt, aan voornoemde bepaling een retroactieve in tegenstelling tot
een onmiddellijke werking toekent door
de krachtens deze bepaling voor de aanrekening van het voordeel in natura op
basis van de werkelijke waarde op het
baremaloon, opgelegde geldigheidsvereisten - schatting en mededeling uiterlijk
bij de indienstneming - die in werking
zijn getreden (30 april 1965) na het totstandkomen (1961) van het contract gesloten tussen wijlen Mevrouw MarieLouise De Boeck en de rechtsvoorgangster van eisers, toe te passen op een
indienstneming in 1961 en het arrest derhalve door aldus te oordelen de nieuwe
wet toepast op de rechtsgevolgen van
vroeger voltrokken toestanden - indienstneming zonder de schatting van
het voordeel in natura - en derhalve
niettegenstaande de afwezigheid van een
uitdrukkelijke wettekst ter zake een verlopen toestand wijzigt; het arrest aldus
met schending van voornoemd artikel 2
Burgerlijk Wetboek en het ingeroepen
rechtsbeginsel aan de bepaling van artikel 6 § 1 van de wet van 12 april 1965 retroactieve werking toekent en ten onrechte weigert het voordeel in natura
toegekend aan de rechtsvoorgangster
van verweersters op basis van de werkelijke waarde toe te rekenen op het baremaloon en derhalve eveneens schending
inhoudt van artikel 6 § 1 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers en voor zoveel als nodig van de artikelen 3, 4, 5, 6
en 7 van het koninklijk besluit waarbij
algemeen verbindend werd verklaard de
collectieve arbeidsovereenkomst van 25
juli 1975, gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de waarborg van
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Overwegende dat, krachtens artikel 6, § 1, tweede lid, van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, het gedeelte van het loon dat
in natura wordt uitbetaald, schriftelijk wordt geschat en ter kennis van
de werknemer gebracht bij zijn indienstneming;
Overwegende dat onder indienstneming word! verstaan het tot stand
brengen van een dienstbetrekking,
gezien van de zijde van degene die
arbeid doet verrichten;
Dat het bepaalde in voormeld artikel 6, § 1, tweede lid, geen toepassing vindt, wanneer de arbeidsover-

eenkomst v66r de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 april
1965 is aangegaan;
Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt dat Marie-Louise De Boeck
in dienst is getreden v66r de inwerkingtreding van de wet van 12 april
1965; dat het arbeidshof beslist dat
de werkgeefster verplicht was het
gedeelte van het loon in natura
schriftelijk te schatten en ter kennis

van de werkneemster te brengen
vanaf de inwerkingtreding van de

wet;
Dat het arbeidshof aldus artikel 6,
§ 1, tweede lid, van de wet van 12
april 1965 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
3 mei 1993 - ge kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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ZIEKTE- EN !NVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- INVALIDITEITSUITKERING - STAAT VAN
Ir-.lVALIDITEIT - VASTSTELLING.

De staat van invaliditeit in de zin van de
Z.l. V-wet wordt door de Geneeskundige Raad van Invaliditeit nooit definitief vastgesteld. (Artt. 51 en 56 Z.I.V.wet.)
(R.I.Z.I.V. T. GHEYSENS)
ARREST

(A.R. nr. 8311)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1992 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 25, 30, 92, 93,
97 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 46, eerste en
vijfde lid, 50, eerste en tweede lid, 51, 52,
56 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wetten van
8 april 1965, 27 juni 1969, 5 juli 1971 en 5
januari 1976, en bij de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, nr. 176
van 30 december 1986, nr. 422 van 23 juli
1986, en v66r de wijziging bij de wet van
22 december 1989, 45, 48 en 50 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1969,
doordat het bestreden arrest van hervorming voor recht zegt dat verweerster
oak na 28 oktober 1985 de staat van invu.liditeit van meer dan 66 % als bedoeld
in artikel 56, § 1, van de wet van 9 augustus 1963 bezit en dit ten definitieve titel,
elk voorbehoud voor latere evaluatie van
deze arbeidsongeschiktheid verwerpt, en
zegt dat er aldus reden bestaat tot toepassing in hoofde van verweerster van
artikel 56, § 1 en § 2, van deze wet op
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volgende gronden : dat de deskundige,
aangesteld bij arrest d.d. 11 december
1989, besluit dat verweerster oo~ na 28
oktober 1985 meer dan 66 % arbeldsongeschikt is gebleven, en dit ten definitieve
titel dat eiser in zijn conclusie verzoekt
akt~ te nemen van het feit dat hij zich
akkoord verklaart met het besluit van de
deskundige, evenwel onder voorbehoud
van latere evaluatie van de arbeidsongeschiktheid, terwijl verweerster bij conclusie zich akkoord verklaart met de
vaststellingen van de deskundige; dat
client vastgesteld dat partijen geen concrete grieven tegen het deskundig verslag aanvoeren noch in zijn besluit.' noch
in zijn onderdelen; dat dit deskund1g verslag oordeelkundig is opgesteld, en ge~
steund is op medische onderzoeken van
verweerster, zodat dit deskundig verslag
integraal client te worden bijgetreden en
bevestigd : dat aldus client geoordeeld dat
verweerster oak na 28 oktober 1985 meer
dan 66 % arbeidsongeschikt is gebleven,
en dit ten definitieve titel; dat aldus het
door eiser vooropgestelde voorbehoud
van eventuele latere evaluatie van de ar~
beidsongeschiktheid thans als ongegrond
client te worden afgewezen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie uitdrukkelijk staande
hield dat een ongeschiktheid van de
Z.I.V.~wetgeving nooit definitief kon zijn,
doch dat deze door de Geneeskundige
Raad van Invaliditeit of door de advise~
rend geneesheer steeds opnieuw kan
worden geevalueerd; eiser alzo wel een
concrete grief tegen het besluit van
het gerechtelijk deskundig verslag aanvoerde, waarin deze deskundige precies
besloot dat verweerster oak na 28 oktober 1985 meer dan 66 % arbeidsongeschikt was gebleven en dit ten definitieve titel; dientengevolge het bestreden
arrest door te stellen dat eiser geen concrete grief tegen het besluit van het verslag aanvoerde, de bewijskracht der conclusie van eiser miskend heeft (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie uitdrukkelijk staande hield
dat een arbeidsongeschiktheid in de
Z.I.V.-wetgeving nooit definitief kan zijn,
doch door de Geneeskundige Raad van
Invaliditeit of de adviserend geneesheer
steeds opnieuw kan worden geevalueerd;
het bestreden arrest heeft geoordeeld
dat deze arbeidsongeschiktheid torh definitief was, zonder echter op het daarte~
gen door eiser gemotiveerd opgeworpen
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verweer te antwoorden (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het bestreden arrest
ten onrechte aan de staat van invaliditeit
van meer dan 66 %, die verweerster oak
na 28 oktober 1985 heeft gehad, een definitief karakter toekent en elk door eiser
gemaakt voorbehoud van latere evaluatie
verwerpt; verweerster, na de periode
van primaire arbeidsongeschiktheid, zich
in een periode van invaliditeit bevindt
zonder dat daaraan een definitief karakter kan toegekend worden zodat eiser
wei gerechtigd is voorbehoud te maken
voor latere evaluatie dezer arbeidsongeschiktheid; immers het begrip definitieve arbeidsongeschiktheid naar duur
en graad vreemd is aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering die slechts arbeidsongeschiktheden voor bepaalde perioden
kent en dit begrip van definitieve arbeidsongeschiktheid eveneens indruist
tegen de bevoegdheden van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit en van de
adviserend geneesheer om deze elemementen der arbeidsongeschiktheid te bepalen en ter herzien (schending van de
artikelen 46, eerste en vijfde lid, 50, eerste en tweede lid, 51, 52, 56 van de wet
van 9 augustus 1963, 45, 48, 50 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963)i
dientengevolge het bestreden arrest,
door te beslissen dat de door verweerster
opgelopen arbeidsongeschiktheid van
meer dan 66 % definitief was, het begrip
arbeidsongeschiktheid heeft miskend en
inbreuk heeft gemaakt op de bevoegdheid van de Geneeskundige Raad voor
Invaliditeit en van de adviserend geneesheer, en het Arbeidshof zich eveneens
een bevoegdheid heeft toegeeigend die
het niet bezit (schending van de artikelen 25, 30, 92, 93 van de Grondwet, 46,
eerste en vijfde lid, 50, eerste en tweede
lid 51 52, 56 van de wet van 9 augustus
191ls, 45, 48 en 50 van het koninklijk be·
sluit van 4 november 1963) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 51 eerste lid, van de Ziekte- en
Invaliditeitswet, de Geneeskundige
Raad voor Invaliditeit de staat van
invaliditeit, bedoeld in artikel 56 van
die wet, op basis van een door de
adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling opgemaakt verslag,
vaststelt en de duur ervan bepaalt;
Dat, krachtens artikel 51, tweede
lid, van dezelfde wet, de adviserend
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geneesheer en de geneesheer-inspecteur, als hij de gerechtigde op
verzoek van de adviserend geneesheer onderzoekt, het einde van de
staat van invaliditeit kunnen vaststellen en, in geval de staat van arbeidsongeschiktheid opnieuw optreedt binnen drie maanden na het
einde van een invaliditeitstijdvak,
dit wederoptreden kunnen ontkennen of voor een beperkte, door de
Koning vastgestelde periode, erkennen;
Overwegende dat uit die bepalingen blijkt, eensdeels, dat de staat
van invaliditeit, bedoeld in artikel 56
van de Ziekte- en Invaliditeitswet,
telkens voor een bepaalde periode
kan worden worden erkend, anderdeels, dat hij tijdens die periode aan
geneeskundige controle is onderworpen, derhalve v66r het gestelde tijdstip kan worden beeindigd, en dat
hij alsdan bij opnieuw optreden van
arbeidsongeschiktheid, onder de
door de wet en de Koning bepaalde
voorwaarden, opnieuw voor een beperkte periode kan worden erkend;
Dat daaruit volgt dat de staat van
invaliditeit in de zin van voormelde
wet nooit definitief is;
Dat het arrest, door te oordelen
dat de staat van invaliditeit van verweerster definitief is, die bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste en
het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

3 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Geb)Kluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de staat van invaliditeit van verweerster definitief is; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.

(A.R. nr. F 1993 N)
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3° KAMER - 3 mei 1993

1° BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN SPEL -

2° SPELEN
-

LOTERIJ -

KANS-

BEGRIPPEN.

EN WEDDENSCHAPPEN

KANSSPEL -

3° LOTER!J -

BEGRIP.
BEGRIP.

zo en 3° Wat een Joterij van een kansspel onderscbeidt is dat bij een Joterij
de winnaars louter door bet lot, bet
toeval of enige andere kansbepaling,
waarop zij geen overwegende invloed
bebben, worden aangewezen, zonder
dat zij daarbij op enige wijze actlef optreden of inedewerken (1). (Art. 43
W.I.G.B.)

1°,

(BELGISCHE STAAT- MIN, V. FINANCIEN
T. REYNDERS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel op
verwij zing gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 30 september 1988;
(1) Cass., 30 sept. 1988, A.R. nr. F 1399 N
(A.C., 1998·89, nc. 64).
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Over het middel, door eiser als volgt
gesteld : « schending van de artikelen
301, 302, 303, 305 en 557, 3" van het Strafwetboek, van artikel 1 van de wet van 24
oktober 1902 op het spel (zoals gewijzigd
door het enig artikel van de wet van 19
april 1963 en door artikel 1 van de wet
van 22 november 1974), van de artik:elen
1 en 7 van de wet van 31 december 1851
op de loterijen en van artikel 43 van bet
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen,
doordat het bestreden arrest op grand
van de overwegingen dat het " kienspel "
een spel is waarbij de speler een kaart
koopt waarop een grille met nummers
vermeld is en waarbij een prijs wordt
toebedeeld aan de speler die het eerste
een volledig ingevulde kaart van 15 uitgelote nurnmers vertoont en het woord
"kien " roept, dat de uitloting geschiedt
door het afroepen van een reeks numrners waarvan de volgorde bepaald wordt
door blind toeval, dat het resultaat van
deze uitloting op geen enkele wijze kan
be'invloed worden door de bezitter van
de kaart die volledig passief de speling
van het lot dient te ondergaan, dat de
omstandigheid dat de bezitter van een
volledig uitgelote kaart zijn recht op de
prijs verbeurt wanneer een andere speler, op het ogenblik waarop op zijn kaart
alle nummers uitgeloot zijn "kien" roept
niet vermag afbreuk te doen aan het feit
dat bet "kienspel" een loterij is, dat de
omstandigheid dat de bezitter van de volledig uitgelote kaart " kien " dient te roepen om recbt te hebben op de onverdeelbare boofdprijs eigen is aan de aard van
de loterij waarin slechts een onverdeelbare prijs wordt verloot en steeds nieuwe nummers worden uitgeloot tot op het
ogenblik waarop zich een winnaar kenbaar maakt, dat de kienspeler zoals eender welke deelnemer aan een loterij, bezitter van een winnend lot, waarvan hij
al naargelang de loterij de nummers zelf
diende aan te kruisen, de uitgelote nummers client na te gaan en zich dient aan
te bieden volgens de regels en binnen de
vervaltermijn bepaald door de loterij
waaraan hij deelneemt, dat deze termijn
bij het kienspel vervalt op het ogenblik
dat door een andere deelnemer, aangewezen wordt door het lot, " kien " geroepen wordt, dat het feit dat deze termijn
onzeker is en wordt bepaald door het lot,
namelijk door het onzeker feit, waaraan
de deelnemer niets kan verhelpen, of
een andere deelnerner door een speling
van het lot ook in het bezit is van een
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volledig uitgelote kaart wat ook deze andere toelaat om " kien" te roepen, zodat
best onmiddellijk "kien" geroepen wordt
om zijn recht op de enige prijs niet te
verbeuren, enkel een variante is van de
aanbieding van bet winnend lot zoals dit
gebeurt in iedere loterij en geen afbreuk
doet aan het feit dat de winnaar uitsluitend door het lot wordt aangewezen, dat
de vervaltermijn om zich als winnaar bij
loterijen aan te bieden erg verschilt, dat
het feit dat twee of meerdere spelers tegelijk of met een zeer beperkte tussentijd in bet bezit kunnen zijn van een lot
dat recht geeft op de prijs en dat aileen
diegene die zich als eerste als winnaar
kenbaar heeft gemaakt, bij uitsluiting
van de anderen, eigen is aan het type
van de loterij waarbij slechts een onverdeelbare prijs wordt uitgeloot terwijl het
door de aard van de loten mogelijk,
maar lang niet zeker, is dat twee of
meerdere loten, door het afroepen van
dezelfde reeks nummers, op hetzelfde
ogenblik recht verlenen op de prijs, dat
het feit dat aileen diegene die het eerst
zijn winnend lot aanbiedt de prijs bekomt, geen afbreuk doet aan bet feit dat
hij zijn winnend lot !outer door toeval
heeft bekomen zonder dat hij deze aanwijzing op enige wijze aktief kon belnvloeden evenmin als hij de duur van de
vervaltermijn kon bepalen binnen dewelke hij zich als winnaar kan aanbieden
om zijn recht op de prijs ingevolge het
winnend lot te laten gelden, dat ook in
deze fase van het kienen de uitslag blijft
afhangen van een onzekere gebeurtenis
te weten het gelijktijdig uitloten van
twee of meerdere loten en dat dit toeval
beslissend is voor het bekomen van de
prijs, beslist dat het "kienspel" een toegelaten loterij is waarbij de winnaar !outer door het toeval wordt aangewezen
zonder dat hij daarbij op enige wijze aktief dient op te treden of mee te werken,
dienvolgens de voorziening in beroep gegrond verklaart en de gevestigde aanslagen vernietigt,

terwijl, enerzijds, bij een loterij, die
van belasting kan worden vrijgesteld, de
winnaar of winnaars louter door het lot,
het toeval of enige andere kansbepaling
waarop zij geen overwegende invloed
hebben, worden aangewezen, zonder dat
zij daarbij op enige wijze actief optreden
of medewerken en, anderzijds, bij een
kansspel de speler een actieve medewerking verleent van gelijk welke aard of
omvang, weze het slechts het aandacht
schenken, het aanmerken van cijfers op
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een kaart en het roepen van een woord,
niettegenstaande bet toeval de overhand
heeft op de lichamelijke of verstandelijke behendigheid, derwijze dat wanneer
de winnaar ten gevolge van zodanig spel
of zodanige actieve medewerking wordt
aangewezen, deze aanwijzing niet uitsluitend gebeurt door het lot of het toeval en, derhalve, een kansspel voorhanden is dat steeds, overeenkomstig artikel
43 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, onderworpen is aan de belasting op de spelen en de weddenschappen en geen
loterij die kan worden toegelaten overeenkomstig artikel 7 van de wet van 31
december 1851 op de loterijen en kan
worden vrijgesteld van voormelde belasting;
zodat het bestreden arrest, niet zonder
de wettelijke notie van " kansspel" zoals
die voortvloeit uit de artikelen 305 en
557, 3° van het Strafwetboek, artikel 1
van de wet van 24 oktober 1902 op het
spel en artikel 43 van het Wetboek van
de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen te miskennen, heeft
kunnen beslissen dat het " kienspel ", zoals het in het arrest wordt omschreven,
in de zin van artikel 7 van de wet van 31
december 1851 op de loterijen een toegelaten loterij is waarbij de winnaar louter
door het toeval wordt aangewezen zonder dat hij daarbij op enige wijze aktief
dient op te treden of mee te werken, aldus de wettelijke notie " loterij " miskennend, zoals die wordt bepaald in de arti-

kelen 301, 302 en 303 van het Strafwetboek en wordt hernomen in de artikelen
1 en 7 van de voormelde wet van 31 december 1851 en artikel 43, 1° van het
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen » :

Overwegende dat een loterij een
verrichting is die het publiek aangeboden wordt en die bestemd is om
winst te verschaffen door middel
van het lot; dat de winnaars worden
aangewezen !outer door het lot, het
toeval of enige andere kansbepaling
waarop zij geen overwegende invloed hebben, zonder dat zij daarbij
op enige wijze actief optreden of
medewerken;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de aanwijzing van de
speler die het eerst een volledige in-
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gevulde kaart met vijftien uitgelote
nummers vertoont, het woord
kien" roept en zodoende een prijs
wint, !outer geschiedt door het afroepen van een reeks nummers
waarvan de volgorde bepaald wordt
door blind toeval en dat het resultaat van deze uitloting op geen enkele wijze kan befnvloed worden
door de bezitter van de kaart die
volledig passief de speling van het
lot dient te ondergaan; dat zij voorts
oordelen dat de omstandigheid dat
de speler zelf de uitgelote nummers
dient aan te stippen op zijn kaart en
het woord « kien » client te roepen
op gevaar af zijn prijs te verliezen
indien een andere speler met volledige ingevulde kaart eerder « kien »
roept, geen afbreuk doet aan het feit
dat hij zijn winnend lot !outer door
toeval heeft bekomen;
11

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
door eiser aangevoerde actieve medewerking van de speler, namelijk
« het aandacht schenken, het aanmerken van cijfers op een kaart en
het roepen van een woord » niets
uitstaande heeft met het aanwijzen
van de winnaar door het lot, doch
enkel met het noteren en bekendmaken van die aanwijzing; dat deze
medewerking aan het kienspel het
karakter van een loterij niet ontneemt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van eiser.
3 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Vandebergh, Hasselt.
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Nr. 214
3e KAMER -

3

mei 1993

CASSATIEBEROEP -

DIENSTPLICHTZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP RECRUTERINGS- EN SELECTIECENTRUM.

Tegen een beslissing van het Recruterings- en Selectiecentrum staat geen
cassatieberoep open (1). (Art. 50 Diensplichtwet.)
(X... )

(A.R. nr. M.93.0008.N}
3 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende ~onciu
sie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.

Nr. 214

1o Het bij art. 319 Sv. aan de beschuldigde of diens raadsman verleende rech t
om, bij monde van de voorzitter, aan
de getuigen vragen te stellen, wordt
beperkt door het recht en de plicht
van de voorzitter en, in geval van betwisting, van het hoi van assisen om
overeenkomstig art. 270 van dat wethoek te weigeren een vraag te stellen
waarvan het onderzoek de debatten
zou verlengen zonder hoop te geven op
meer zekerheid omtrent de uitkomst,
met andere woorden te weigeren een
vraag te stellen die niet nodig is om de
waarheid aan de dag te brengen (1).
2° De voorzitter van het hoi van assisen
die, met toepassing van art. 270 Sv.,
weigert op verzoek van de beschuldigde of van zijn raadsman, aan een getuige een vraag te stellen, is niet gehouden, bij ontstentenis van conclusie
dienaangaande, de redenen van zijn
weigering kenbaar te maken, noch
vast te stellen dat de verzochte vraag
de debatten zou verlengen zonder hoop
te geven op meer zekerheid omtrent
de uitkomst.
(VAN DEN DRIES)

(A.R. nr. P.93.0415.N}

Nr. 215
2e

KAMER -

4 mei 1993

4 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Huybrechts - Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Gryse; W. Mertens en J. Lenaerts, Antwerpen.

1° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITI'ING EN TUSSENARRESTEN - VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER
ZI'ITING - GETUIGEN - RECHT VAN DE BESCHULDIGDE OM VRAGEN TE STELLEN - BEPERKING.
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2° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDEL!NG
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN - VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER
ZITI'ING - GETUIGEN - VRAGEN VAN DE BE·
SCHULDIGDE - WEIGERING VAN DE VOORZl'ITER - REDENEN.

2e KAMER -

5

mei 1993

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE·
TEKENING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE-

Noot arrest nr. 214:
(1) Cass., 14 mei 1956 (A.C., 1956, 771), en 18
juni 1956 (Bull. en Pas., 1956, I, 1145).

Noot arrest nr. 215 :
{1) Cass., 11 nov. 1919 (Bull. en Pas., I, 251).
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-

EINDBESLISSING

-

NAAR DE EERSTE RECHTER -

VERWIJZING

BESTREDEN

BESLISSING - EINDBESLISSING OF GEEN
EINDBESLISSING - MIDDEL - BURGERLIJKE
PARTIJ - TEGENSTRIJDIGE BESLISSING STRAFRECHTER - RECHTSMACHT VOLLEDIG
UITGEOEFEND.

De op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing, die de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter
verwijst en c!ie als zodanig door de

burgerlijke partij in een middel wordt
bestreden en tegenstrijdig is, zodat de
strafrechter zijn rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend, is een eindbeslissing

in de zin van art. 416 Sv.; zij is onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep (1).

(Art. 416 Sv.)
(MICHEL

1'·

VANCOPPENOLLE)

ARREST ( vertaJing)

(AR. nr. 414)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 november 1992 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Overwegende dat eiser in zijn
middel aan het Hof de vraag voorlegt of de bestreden beslissing a!
dan niet een eindbeslissing is en
dus of zijn cassatieberoep in de huidige stand van de rechtspleging ontvankelijk is;
Over het middel:

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de Politierechtbank te Bergen, bij vonnis van 8 januari 1992, waarbij ten aanzien van
de huidige verweerster bij verstek
en ten aanzien van de huidige eiser
op tegenspraak uitspraak is gedaan
over de burgerlijke belangen, verweerster veroordeeld heeft tot beta(1) Zie Cass., 2 dec. 1992, A.R. nr. 9673 (A.C.,
1991-92, nr. 765); cone}, VELU, toen adv.-gen.,
Cass., 4 april 1984, A.R. nr. 3379 (ibid., 1984,
nr. 449; Bull. en Pas., 1984, I, inz. blz. 974 tot
976, nrs. 24 tot 27 .)
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ling van het provisionele bedrag van
77.615 frank aan eiser en, alvorens
verder recht te doen, een geneesheer-deskundige heeft aangewezen
en de uitspraak over de overige punten van de vordering van de burgerlijke partij, de interesten en de kosten, heeft aangehouden;
Dat de Politierechtbank te Bergen, op het verzet van verweerster,
bij het beroepen vonnis van 4 mei
1992, dat uitspraak deed over de
burgerlijke belangen, heeft " beslist
dat de rechtsvordering van de burgerlijke partij Michel Gontran geen
bestaansreden meer had, aangezien
de burgerlijke belangen volledig waren geregeld »;
Dat de bestreden beslissing, op
het hager beroep van de burgerlijke
partij, « het beroepen vonnis bevestigt met de enkele wijziging dat de
reeds gestorte provisie moet worden
afgetrokken, (eiser) veroordeelt in
de kosten van het hager beroep van
het openbaar ministerie (... ), de zaak
voor verdere behandeling verwij st
naar de eerste rechter »;
Overwegende dat de appelrechters
niet zonder de in het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid, enerzijds,
voormeld vonnis van 4 mei 1992 valgens hetwelk de civielrechtelijke
vordering geen bestaansreden meer
had heeft kunnen bevestigen en, anderzijds, « het beroepen vonnis heeft
kunnen bevestigen met de enkele
wijziging dat de reeds gestorte provisie moet worden afgetrokken » en
de zaak voor verdere behandeling
heeft kunnen verwijzen naar de eerste rechter;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het be-streden vonnis; beveelt- dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de zaak naar de
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Nr. 217

Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.

(LEDOUX 1', DEBREUX)

5 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijk~
Juidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.

(A.R. nr. P.93.0003.F)

ARREST

5 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Willems, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 218
Nr. 217
2e
2e

KAMER -

KAMER -

5 mei 1993

5 mei 1993

1° CASSATIEM!DDELEN
1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - BETEKENING
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - EXPLOOT - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLLJKE PARTIJ' - CASSATIEBEROEP - BETEKENING - WIJZE.

STRAFZAKEN -- BELANG - STRAFVORDERING - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EftN ENKELE
STRAF - MIDDEL DAT OP ftftN VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD.

2° AANSPRAKELIJKHE!D
BU!TEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT DADER (VOOR EJGEN DAAD) - DERDE - SAMENLOPENDE FOUT - VOLLEDIGE VERGOEDING - SLACHTOFFER.

3° CASSATIEM!DDELEN
1° en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partijen tegen wie het
is gericht, wordt betekend overeenkomstig het bepaalde in art. 38 Ger. W.,
gewijzigd bij de wet van 24 mei 1985,
nu die betekening dient te worden gedaan volgens het bepaalde in art. 37
van hetzelfde wetboek (1). (Artt. 37 en
38 Ger.W.)

STRAFZAKEN - BELANG - BURGERLJJKE RECHTSVORDERING - FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE
- SCHADEVERGOEDING - VEROORDELING BESTAAN VAN ftftN VAN DIE FOUTEN - BETWISTING.

4° BURGERL!JKE
RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE
- MISDRJJF GEN.

BEKLAAGDE -

5° CASSATIEM!DDELEN
(1) Cass., 2 sept. 1986, AR. nr. 310 (A.C,
1986-87, nr. 2); zie Cass., 6 dec. 1989, AR. nr.
7452 (ibid., 1989-90, nr. 223), 30 juni 1992, AR. nr,
5388 (ibid., 1991-92, nr. 574).

VERVOLGIN-

STRAFZAKEN - BELANG - BURGERLJJKE RECHTSVORDERING - WEGVERKEERSREGLEMENT VOORRANG - REGELS - VERWEERDER
TEN LASTE GELEGD MISDRIJF.
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Nr. 218

STRAFZA·
KEN - ONDUIDELIJK MIDDEL - BURGERLUKE RECHTSVORDERING - GEVOLG.

6° CASSATIEMIDDELEN

6° Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending van een wettelijke bepaling
aanvoert, zonder nader te bepalen
waarin die schending bestaat (6}.

1° Wanneer wegens verschilldende misdrijven

een

enkele straf is uitgespro-

ken, is niet ontvankelijk bet middel

een

dat s]echts op
van die misdrijven
betrekking heeft, als de uitgesproken
straf naar recht verantwoord blijft
door een ander misdrijf (1). (Artt. 411
en 414 Sv.)

zo

Wanneer de dader door zijn fout schade heeft berokkend aan het slachtoffer

van een ongeval, is hij jegens laatstgenoemde gehouden tot volledige vergoeding, oak al werd die schade mede veroorzaakt door een derde (2). (Artt. 1382

en 1383 B.W.)
3° Wanneer een veroordeling tot vergoeding van de schade ten gevolge van

een ongeval hierop is gegrond dat bet
ongeval aileen is veroorzaakt door de
Iauten van de beklaagde, is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, bet
middel dat enkel het bestaan van een
van die fouten betwist (3). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)

4° Niet ontvankelijk is de vordering
waarbij de burgerlijke partij voor de
strafrechter herstel eist van schade,
ontstaan uit een misdrijf waarvoor de
beklaagde niet wordt vervolgd (4). (Art.
4 V.T.Sv.)
5° Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het middel ten betoge dat zowel eiser als verweerder een maneuver uitvoerden dat de toepassing rechtvaardigde van voorrangsregels van het
wegverkeersreglement, terwijl verweerder niet werd vervolgd wegens
een overtreding van die regels (5).
(1) Cass., 26 juni 1990, A.R. nr. 3952 (A.C.,
1989-90, nr. 630).
(2) Cass., 22 juli 1970 (A.C., 1970, 1034).
(3) Caos., 27 sept. 1971 (A.C., 1971, 98).
(4) Cass., 30 april 1985, A.R. nr. 9039 (A.C.,
1984-85, nr. 520); 23 april 1986, A.R. nr. 4864
(ibid., 1985-86, nr. 518).

(5) Zie Cass., 23 april 1986, A.R. nr, 4864
(A.C., 1985-86, nr. 518).

(CHIABAI T. ROMMES, BRUNIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0006.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 november 1992 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
I. Op het cassatieberoep van eiser,
beklaagde:
A. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering:

Overwegende dat, anderzijds, het
vonnis eiser tot een enkele geldboete veroordeelt wegens overtreding
van de artikelen 12.2, 12.4 en 12.5
van het Wegverkeersreglement; dat
de straf naar recht verantwoord is
·door de bewezen verklaarde overtreding van artikel 12.2, waartegen hij
geen bij zonder middel aanvoert;
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
.overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert tegen de beslissing dat
de tegen hem bewezen verklaarde
overtreding van artikel 12.2 in oorzakelijk verband staat met de door
verweerder geleden schade;
(6) Cass., 12 april 1983, A.R. nr. 7821 (A.C.,
1982-83, nr. 435).
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Overwegende dat degene die door
zijn fout schade heeft berokkend
aan het slachtoffer, dat zelf geen
fout heeft begaan, gehouden is tot
volledige vergoeding, oak al werd
die schade eventueel mede door een
derde veroorzaakt;
Overwegende dat het middel, nu
het geen invloed kan hebben op de
veroordeling, die tegen eiser in het
voordeel van verweerder is uitgesproken, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Nr. 219

ze KAMER -

5 mei 1993

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - STRAFZA-

)0

KEN ~ REDENEN DIGHEID.

DICTUM - TEGENSTRIJ-

2° CASSATIE -

II. Op het cassatieberoep van eiser, burgerlijke partij :
Overwegende dat het middel betoogt dat zowel eiser als verweerster
een maneuver uitvoerden dat de toepassing van de voorrangsregels
rechtvaardigde;
Overwegende dat verweerster niet
werd vervolgd wegens overtreding
van de artikelen 12.3.1, 12.4, 12.5 van
het Wegverkeersreglement;
Dat derhalve de vordering van eiser tot vergoeding van de door hem
geleden schade, in zoverre ze op die
overtredingen is gegrond, niet ontvankelijk is;
Dat bijgevolg de aangevoerde
grief in zoverre niet ontvankelijk is
bij gemis aan belang;
Dat het middel, in zoverre het gegrond is op artikel 12.2, niet aangeeft hoe dat artikel is geschonden,
dat het dus bij gemis aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 mei 1993 -

ze

kamer -

Voorzitter:

de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

VERNIETIGING. OMVANG STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BEKLAAGDE STRAFRECHTER - BESLISSING - STRAF ONWETriGHEID - GEVOLG.

3' BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN
GEG!STE DRANKEN - STRAFRECHTER
- BESLISSING - BEKLAAGDE - STRAF ONWETrJGHEID - GEVOLG - VERNIETIGING
- OMVANG - SLUITING VAN DE SLIJTERIJ.

1° Tegenstrijdig is de op de strafvorde-

ring gewezen beslissing die, enerzijds,
de beklaagde veroordeelt tot een hogere straf dan het wettelijk minimum en
die, anderzijds, die strafmaat grondt
op de overweging dat het wettelijke
minimum een passende straf is voor
de door de beklaagde gepleegde feiten
(1). (Art. 97 Gw.)

2° en 3° De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde tot een
geldboete wordt veroordeeld wegens
het exploiteren van een slijterij van
gegiste dranken, ofschoon hij van het
recht daartoe vervallenverklaard was,
heeft de vernietiging tot gevolg van de
sluiting van die slijtel'lj bij de wet voorgeschreven (2). (Art!. 1, 8°, 2, 36, § 1, 1",
en 37, § 1, K.B. van 3 april1953.)
(1) Zie Cass., 23 feb. 1976 (A.C., 1976, 733); 25
jan. 1989, A.R. nr. 7221 (ibid., 1988-89, nr. 309).
(2) Zie Cass., 20 jan. 1993, A.R. nr. 9672
(A.C., 1993, nr. 39).
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Nr. 220

(BELKHEIRI
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0089.F}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1992 door
het Hof van Beroep te Bergen gewe-

zen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat eiseres wordt
vervolgd ter zake van het feit dat
« zij op 24 november 1988 te Kamen
(Warneton) werd aangetroffen,
terwijl ze een drankgelegenhe1d
voor gegiste en/of sterke drank exploiteerde, ofschoon zij vervallen
was van het recht om een drankgelegenheid waar gegiste drank en/of
sterke drank wordt verstrekt voor
gebruik ter plaatse, te exploiteren
en op enigerlei wijze deel te nemen
aan de exploitatie van een drankgelegenheid voor gegiste en/ of ster ke
drank ingevolge de in kracht van
gewijsde gegane veroordeling, die
de Correctionele Rechtbank te Doornik op 7 mei 1987 tegen haar uitgesproken had wegens aanzetting tot

(J

ontucht, wegens het houden van een
huis van ontucht en wegens het feit
dat zij meerderjarigen tegen hun
wil in een huis van ontucht of prostitutie heeft gehouden »;
Overwegende dat krachtens de artikelen 1, 8°, 2 en 36, § 1, 1°, van het
koninklijk besluit van 3 april 1953
tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, die feiten worden gestraft met een geldboete van 1.000
tot 5.000 frank;
Overwegende dat het bestreden
arrest tegenstrijdig is, nu het enerzijds eiseres wegens dat misdrijf
een geldboete van 5.000 frank of het
wettelijk maximum oplegt en, anderzijds, het bedrag van die geldboete grondt op de overweging « dat bet

wettelijke minimum van de geldboete een passende straf is voor de
door (eiseres) gepleegde feiten »;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij de geldboete wordt opgelegd zich uitstrekt
tot het gehele dictum van het arrest,
meer bepaald de sluiting van de
drankgelegenheid die is bevolen 01
grand van artikel 37, § 1, van voor
noemd koninklijk besluit;

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 Luik.
5 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

Nr. 220
2e

KAMER -

5 mei 1993

1° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTEL-

LING VAN DE JURY EN VAN HET HOF- OPENEAAR MINISTERIE - PROCUREUR-GENERAAL
- OPDRACHT - DRAAGWIJDTE.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

HOF VAN
ASSISEN PROCUREUR-GENERAAL - OPDRACHT - DRAAGWIJDTE.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6. ART. 6.1 - STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN
- PROCESSTUK - VIDEOFILM - LID VAN DE
GERECHTELIJKE POLITIE- MAKEN VAN EEN
VIDEOFILM - RECONSTRUCTIE VAN DE FElTEN- NEERLEGGING VAN DE VIDEOFILM.

HOF VAN CASSATIE
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4° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.2 - STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN
-

PROCESSTUK - VIDEOFILM -

zen door het Hof van Assisen van
de provincie Luik;

LID VAN DE

GERECHTELIJKE PO LITlE - MAKEN VAN EEN
VIDEOFILM - RECONSTRUCTIE VAN DE FElTEN- NEERLEGGING VAN DE VIDEO FILM.
5o

Nr. 220

HOF VAN ASS!SEN -

EEHANDELING
TER ZITIING EN TUSSENARREST - VERKLARING VAN DE JURY - MISDAAD - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - VERSCHEIDENE
BESCHULDIGDEN - VRAGEN - GESTELDE
VRAGEN.

1° en 2o De in art. 149 Ger.W. bedoelde
opdra.cht van de bevoegdheid om het
ambt van O.M. uit te oefenen bij het
hoi van assisen impliceert niet dat aile
stukken van de rechtspleging moeten
ondertekend worden door de magis~
traat die deze opdracht van de procureur-generaal gekregen heeft. (Art. 149

Ger.W.)

3° en 4° Geen schending van art. 6.1 en
6.2 E. V.R.M valt af te lei den uit het
enkele feit da t een door een lid van de
gerechtelijke politie bij de recon~
structie gemaakte videofilm, die regel~
matig deel uitmaakt van de stukken
van de rech tspleging, bij de stukken
van het proces voor het hoi van assi~
sen was gevoegd (Artt. 6.1 en 6.2

E.V.R.M.)

5° De vragen m.b.t. de objectieve ver~

zwarende omstandigheden kunnen,
wanneer een misdaad aan verscheide~
ne beschuldigden ten laste wordt ge~
Jegd, afzonderlijk voor iedere beschul~
digde worden gesteld (1). (Artt. 337 en
338 Sv.)
(CLAISSE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0418.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1993 gewe(1) Zie Cass., 24 sept. 1894 (Bull. en Pas.,
1894, I, 286).

Over het tweede middel:

Overwegende dat een ieder die
het ambt van procureur-generaal bij
het hof van beroep waarneemt bevoegd is om elk stuk te ondertekenen waarbij een zaak die voor het
hof van assisen in het rechtsgebied
moet voorkomen in staat van wijzen
wordt gebracht;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het ach tste middel :

Overwegende dat geen schending
van artikel 6.1 van het Verdrag tot
Be•cherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, naar luid waarvan een ieder
recht heeft op behandeling van zijn
zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie, of geen schending
van artikel 6.2 naar luid waarvan
eenieder, die wegens een strafbaar
feit wordt vervolgd, voor onschuldig
gehouden wordt, kan worden afgeleid uit het enkele feit dat een bij de
reconstructie gemaakte videofilm,
die dee! uitmaakt van de processtukken, bij die stukken is gevoegd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het negende middel:

Overwegende dat geen enkele
wettelijke bepaling verbiedt dat vragen over de objectieve verzwarende
omstandigheden worden gesteld
voor iedere beschuldigde;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 221
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de

kosten.
5 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - AndersJuidende conclusie (2) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Denis, Aarlen.

6o IMMUNITEIT -

MINISTER ONDERZOEK TEOEN ONBEKENDEN MINISTER
EVENTUEEL BETROKKEN BIJ DE FElTEN ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VEREISTEN.

70 ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) ONDERZOEK TEGEN ONBEKENDEN - MINISTER EVENTUEEL BETROKKEN BIJ DE FElTEN
- WETTIGHEID - VEREISTEN - MINISTER IMMUNITEIT.

so STRAFVORDERING -

IMMUNITEIT -

MINISTER - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN ONDERZOEK TEGEN ONBEKENDEN - MINISTER EVENTUEEL BETROKKEN BIJ DE FElTEN
- WETTIGHEID - VEREISTEN.

go GRONDWET -

Nr. 221

ART.

90 -

OPENBARE OR-

DE.
1QO

2° KAMER - 5 mei 1993

GRONDWET -

ART. 134 -

OPENBARE

OR DE.

1° CASSATIEMIDDELEN
KEN - ONDUIDELIJK MIDDEL VANKELIJKHEID.

STRAFZANIET-ONT-

2° CASSATIEMIDDELEN
KEN -

STRAFZAVERBAND MET BESTREDEN BESLIS-

SING - MIDDEL ZONDER VERBANO MET DE
BESTREDEN BESLISSING - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3° RECHTEN VAN DE MENS

VEilDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - ONDERZOEKSGERECHT - BUITENVERVOLGINGSTELLING.

11o OPENBARE ORDE-

GW. -ART.

90 -

ART. 134.

12' STRAFVORDERING ART. 90 OW. - ART. 134 OW. -

MINISTER TOEPASSINGS-

GEBIED,

13° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - KAMERS, VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING
- VERENIODE KAMERS - STRAFZAKEN MINISTER - STRAFVORDERING - ART. 90
OW. - ART. 134 GW, - TOEPASSINGSGEBIED.

14° BEVOEGDHEID EN AANLEG 4° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAF'VORDERING - HEROPENING VAN DE DEBAITEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER,

5° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN HEROPENING VAN DE DEBA'ITEN - VERZOEK ~ NOODZAAK - RAADZAAMHEID,

Noot arrest nr. 220:
(2) Ook het O.M. concludeerde tot verwerping. Zijn conclusie was conform het arrest
van het Ho£ over de in de koppen aangegeven
l'egels, maar op andere punten week zij van
het arrest af.

STRAFZAKEN -

BEVOEODHEID -

MINISTER

- STRAFVORDERING - ART. 90 GW. 134 GW. - TOEPASSINGSGEBIED,

ART.

15° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHT MINISTER - STRAFVORDERING - ART. 90
GW. - ART. 134 GW. - TOEPASSINGSGEBIED.

16° STRAFVORDERING -

DIPLOMATIEKE AMBTENAAR - STRAFVORDERING, INGESTELD IN DE ZENDSTAAT,

17° IMMUNITEIT -

DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT DIPLOMATIEKE AMBTENAAR STRAFVORDERINO, INGESTELD IN DE ZENDSTAAT.

18° CASSATIE -

ALOEMEEN. OPDRACHT
EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
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VAN HET CASSATIEGEDING OPDRACHT
VAN HET HOF - STRAFZAKEN - BESTREDEN
BESLISSING GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK
VATBAAR MOTIEF- BEVOEGDIIEID VAN HET
HOF OM HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
DOOR EEN ANDERE RECHTSGROND TE VERANTIVOORDEN.

19° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZA·
KEN - BELANG - BESTREDEN BESLISSING
GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK VATBARE
GROND - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN
ANDERE RECHTSGROND TE VERANTWOORDEN.

20° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN - CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE PARTIJ- ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.

1° Niet ontvankelijk is het middel waar-

uit wegens de onduidelijkheid ervan,
niet kan worden opgemaakt waarin de
aangevoerde onwettigheid besta.at (1).

zo

Niet ontva.nkelijk is bet middel dat
geen betrekking heeft op de bestreden
beslissing (2).

3o Art. 6.1 E. V.R.M. regelt de uitoefening

van het recht van verdediging voor het
onderzoeksgerecht niet, wa.nneer het
verklaart dat er geen grand tot vervolging bestaat (3). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
4° en 5° De feitenrechter beoordeelt op
ona.a.ntastba.re wijze de noodza.a.k of de
raa.dzaamheid van een door een partij
aangevraagde heropening van de debatten en hij is niet verplicht zijn beslissing om de debatten niet te heropenen, met redenen te omkleden (4).
6°, 7° en 8° Nu op klacht met burgerlijke-

Nr. 221

schiedt geen beletsel voor het openbaar ministerie om de onderzoeksrechter te vorderen een onderzoek in te
stellen tegen personen die gebeurlijk
mededader of medeplichtige van een
minister zijn, voor zover achteraf geen
enkele da.ad van onderzoek en dus van
vervolging t.a.v. die minister wordt
verricht (5). (Artt. 90 en 134 Gw.)
go, 10° en 11° De artt. 90 en 134 Gw., die
betrekking hebben op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zijn van openbare orde (6).
(Artt. 90 en 134 Gw.)
12°, 13°, 14° en 15° Volgens de artt. 90 en
134 Gw. zijn de gewone strafgerechten
niet bevoegd t.a. v. de ministers, als ze
vervolgd worden wegens misdrijven,
gepleegd tijdens en in de uitoefening
van hun ministerieel ambt; derhalve
kan de publieke vordering te hunnen
aanzien niet aanhangig worden gemaakt door de benadeelde partij door
rechtstreekse dagva.arding of door aanstelling als burgerlijke partij in handen van de onderzoeksrechter, noch
door bet O.M. (7). (Artt. 90 en 134 Gw.)
16° en 17° Niet naar recht verantwoord is

bet arrest waarbij de kamer van inbeschikkingstelling verklaart dat er geen
grand bestaat tot vervolging van een
Belgische diplomatieke ambtenaar in
het buitenland, op grand dat hij immuniteit geniet waardoor de burgerlijkepartijstelling niet ontvankelijk is. (Art.
31.4 Verdrag van Wenen van 18 april
1961 inzake diplomatiek verkeer, goedgekeurd bij de wet van 10 maart 1968.)

(5) Zie Cass., 30 sept. 1992, A.R. nr. 248
(A.C., 1991-92, nr. 638) met concl. eerste adv.gen. Velu, in Bull. en Pas., 1992, I, zelfde nummer.

partijstelling een onderzoek is ingesteld tegen onbekenden, vormt de omstandigheid dat de aanhangigmaking
bij de onderzoeksrech ter in rem ge-

(6) « Overwegingen over de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen », plecht. openingsrede van proc.gen. Delange, v66r het Hof van 1 sept. 1976,
A.C., 1976, nr. 17.

(1) en (2) Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79,

(7) Zie Cass., 25 feb. 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 701); 12 juni 1985, A.R. nr. 4250 (A.C.,
1984-85, nr. 620) met concl. adv.-gen. Velu in
Bull. en Pas., 1985, I, zelfde nummer; « Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen », plecht. openingsrede van proc.-gen. Delange, v66r het Hof van 1 sept. 1976, A.C., 1976,
nrs. 17 en 32.

1098).

(3) Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. nrs. 5556-5589
(A.C., !986-87, m. 296).

(4) Cass., 2 juni 1992, AR. nr. 6649 (A.C.,
1991-92, nr. 518); zie concl. O.M. bij Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512 (Bull. en Pas., 1993, I.
nr. 154, inz. 309).
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18° Wa.pneer een bestreden beslissing
haar beschikkende gedeelte op een
voor kritiek vatbare reden Jaat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in

de plaats stellen waardoor het beschikkende gedeelte wettelijk wordt verantwoord (8).
19° Wanneer het Hoi een rechtsgrond

aanvult waardoor het beschikkende gedeelte van de bestreden beslissing wettelijk wordt verantwaord, is het mid-

del, oak al is het gegrond, niet ontvankelijk bij gemis aan belang (9).
20° Het Hof werpt niet ambtshalve een
middel op tot staving van het cassatieberoep van een burgerlijke partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling (10). (Imp!iciet.)
(VANDAM, LACROIX T. X ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0497.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op het cassatieberoep van Marc
Vandam:

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingste!ling, bij arrest van 4
februari 1993, een beschikking van
buitenvervolgingstelling waartegen
eiser, burgerlijke partij, hager beroep had ingesteld, heeft vernietigd
en het dossier heeft verwezen voor
regeling van de procedure met toe(8) Cass., 27 nov. 1984, A.R. nr. 9159 (A.C.,
1984-85, nr. 195); zie Cass., 10 dec. 1980, volt.

zitt., A.R. nr. 5918 (A.C., 1980-81, nr. 219), motivering.
(9) Zie Cass., 31 jan. 1992, A.R. nr. 7580
(A.C., 1991-92, nr, 287).
{10) Cass., 10 dec. 1980, volt. zitt., A.R. nr,
5918 (A.C., 1980-81, nr. 219).
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zending nadien naar de procureurgeneraal ten einde te vorderen;
Dat het bestreden arrest op die
vorderingen uitspraak doet;
Over het eerste en het tweede middel:

Overwegende dat de middelen
grieven bevatten in verband met de
aard, de draagwijdte of het gezag
van het arrest van 4 februari 1993,
zonder de eventuele weerslag van
die grieven op de wettigheid van de
bestreden beslissing van buitenvervolgingstelling aan te geven;
Dat tegen dat arrest geen cassatieberoep is ingesteld;
Dat de middelen ofwel onnauwkeurig zijn ofwel geen verband bonden met de beslissing waartegen het
cassatieberoep is gericht, en mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Over het derde, vierde en vijfde middel:

Overwegende dat artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in beginsel de
uitoefening van het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten
enkel regelt, wanneer die gerechten
uitspraak doen over de gegrondheid
van de strafvervolging of over een
geschil over burgerlijke rechten en
verplichtingen;
Dat zulks niet het geval is met
een beslissing van buitenvervolgingstelling; dat het derde middel,
in zoverre het die bepaling aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat de procureur-generaal, na kennisneming van het
boger beroep van de eisers tegen de
bescbikking tot mededeling waarbij
de onderzoeksrechter gevolg gegeven had aan voornoemd arrest van 4
februari 1993, tijdens het beraad om
een heropening van de debatten verzocht;
Overwegende dat het arrest, na
binnen de perken van de aanhangigmaking van de zaak, erop te hebben
gewezen dat die beschikking door
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de onderzoeksrechter werd << verleend overeenkomstig de wet en zijn
opdracht "• beslist dat die hogere beroepen geen << nieuw element opleveren (... ) waardoor het hof (van beroep ... ) een beter beeld zou krijgen
van de feitelijke toedracht van de
zaak (... ) of waardoor zijn beslissingsmacht zou worden uitgebreid »;
Overwegende dat de wet in strafzaken nergens bepaalt dat de partijen die belang hebben bij een heropening van de de batten de gelegenheid moeten krijgen om over dat
verzoek te pleiten; dat de rechters in
feite oordelen of er wegens uitzonderlijke omstandigheden, ambtshalve of op verzoek van een partij, een
heropening van de debatten moet
worden bevolen;
Overwegende dat derhalve het arrest de afwijzing van dat verzoek regelmatig met redenen omkleedt en
naar recht verantwoordt, zonder aan
het woord « nieuw >> een met die
term onverenigbare uitlegging te geven of artikel 13 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden te schenden;
Dat, in zoverre, de middelen niet
kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, de middelen, in zoverre zij kritiek oefenen op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak
door de appelrechters, niet ontvankelijk zijn;
Over het zesde middel:

Overwegende dat, nu ingevolge
klacht met burgerlijke-partijstelling,
een onderzoek tegen onbekenden
was ingesteld, de omstandigheid dat
de zaak in rem aanhangig wordt gemaakt bij de onderzoeksrechter
geen beletsel vormt voor het openbaar ministerie om deze magistraat
te vorderen een onderzoek in te stellen tegen personen die gebeurlijk de
mededader of de medeplichtige van
een minister zijn, voor zover achteraf geen enkele daad van onderzoek
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noch van vervolging ten aanzien
van die minister wordt verricht;
Dat immers op grand van de artikelen 90 en 134 van de Grondwet,
die de openbare orde raken, de gewone strafgerechten niet bevoegd
zijn ten aanzien van de ministers
die vervolgd worden wegens misdrijven, gepleegd tijdens en in de uitoefening van hun ambt; dat bijgevolg,
wat hen betreft, de strafvordering
niet kan worden aanhangig gemaakt, noch door de benadeelde
partij noch door het openbaar ministerie;
Overwegende dat het arrest te dezen vaststelt dat « niet aileen het
dossier, maar ook de elementen, die
oorspronkelijk in (de) klacht of in
de vorige conclusie (van eiser) waren opgenomen, voldoende duidelijke gegevens over de identiteit bevatten »; dat aan de hand van die
gegevens blijkt dat met name worden genoemd: 1. ( ... ) 4, Minister
Eyskens »;
Overwegende dat het arrest de beslissing dat de genoemde minister
« onschendbaarheid geniet en dat
(de) burgerlijke-partijstelling niet
ontvankelijk zou zijn, in zoverre ze
tegen >> hem zou zijn ingesteld, regelmatig met redenen omkleedt en
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zevende middel:

Overwegende dat, enerzijds, het
middel, dat de schending van artikel
63 van het Wetboek van Strafvordering aanvoert, op de in het antwoord
op het zesde middel aangegeven
gronden, faalt naar recht, in zoverre
het gericht is tegen de ten aanzien
van een minister gewezen beslissing;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest, om de beslissing ten aanzien
van de « Belgische ambassadeur in
Columbia Deleu » te verantwoorden,
zich beperkt tot de opmerking dat
hij « de immuniteit geniet >> waar-
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door de burgerlijke-partijstelling
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat luidens artikel
31.4 van het Verdrag van Wenen
van 18 april 1961, goedgekeurd bij
de wet van 30 maart 1968, de immuniteit van de ontvangende Staat
hem geen immuniteit verleent ten
aanzien van de rechtsmacht van de
zendstaat;
Dat bijgevolg het arrest niet naar
recht is verantwoord;
Overwegende evenwel dat het Hof
de in het middel bekritiseerde grand
waarop de bestreden beslissing
steunt mag vervangen door een
rechtsgrond die het beschikkende
gedeelte verantwoordt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de procureur-generaal,
met betrekking tot de telastleggingen B (willekeurige aanhouding
door een ambtenaar) en C (verzuim
van een ambtenaar om wederrechtelijke vrijheidsberoving te doen
ophouden), gesteld dat het hier om
misdrijven zou gaan, terecht overweegt dat de feiten geacht worden
op 22 en 23 maart 1991 tijdens de
vlucht te zijn gepleegd aan board
van een Belgisch prive- of staatsvliegtuig en niet in Columbia, de
Bermuda-eilanden en elders; (... ) dat
de (eisers) het noch bij hun burgerlijke-partijstellingen op 7 september
1992 noch achteraf en bij voorbeeld
na 4 februari 1993 nodig hebben gevonden om zich eventueel bijkomend oak burgerlijke partij te stellen tegen met name genoemde personen doch de aanduiding " nader te
noemen personen " of " X ' voor hen
volstond, die oorspronkelijk in (hun)
klacht of in vorige conclusies waren
opgenomen, voldoende duidelijke gegevens over de identiteit bevatten;
(... ) dat op grand van die gegevens
blijkt dat met name worden genoemd : 1. Paul Van Thielen, majoor; 2. Marc Toilet, eerste opperwachtmeester, beiden verbonden
aan het rijkswachtdistrict Brussel;
3. Luitenant-kolonel Vankeirsbilck,
die behoort tot de Belgische Iucht-
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macht; 4. minister Eyskens; 5. de
Belgische ambassadeur in Columbia
Deleu en 6. substituut-procureur des
Konings B. Van Lijsbeth; (... ) dat de
sub 1) 2) 3) en 6) genoemde personen, blijkens de gegevens van het
dossier, de bevelen hebben opgevolgd van de overheid die hun had
opgedragen de betrokkenen in Columbia op te halen; dat het feit dat
de Columbiaanse overheid uit eigen
beweging en niet op grand van een
- regelmatig gevraagd - uitleveringsbesluit hen heeft overgedragen,
aan de overname door de Belgische
delegatie geen wederrechtelijk of
delictueel karakter verleent; dat de
modaliteiten van de overbrenging
van Columbia en Belgie, met noodzakelijke tussenlading voor brandstofbevoorrading op de Bermuda-eilanden, verantwoord waren door het
gevaar dat de betrokkenen opleverden voor de veiligheid van de
vlucht, gevaar dat reeds bij het vertrek uit Belgie was voorzien en
waarbij de omstandigheden waaronder zij in Columbia werden opgehaald geen invloed hebben; dat de
beveiligingsmaatregelen, die door de
Belgische overheid werden geeist en
uitgevoerd onder het toezicht van de
verantwoordelijke
boordcommandant, die op grand van zijn verplichtingen tegenover zijn werkgever instaat voor de veiligheid van de
vlucht, niet verder gingen dan noodzakelijk was en geen onmenselijk of
vernederend karakter hadden; dat
er dus geen enkel feitelijk gegeven
voorhanden is dat zou wijzen op een
willekeurige opsluiting (telastlegging
B) of op een weigering om een wederrechtelijke vrijheidsberoving te
doen ophouden (telastlegging C); (... )
dat, nu de feiten klaarblijkelijk noch
een misdaad, noch een wanbedrijf,
noch een overtreding opleveren, de
aanvullende
onderzoeksverrichtingen en meer bepaald die welke door
de burgerlijke partijden werden gevorderd, geen bestaansreden meer
hebben »;
Overwegende dat het arrest beslist dat de feiten geen misdrijf

444

HOF VAN CASSATIE

opleveren, zodat het middel, ofschoon gegrond, niet tot vernietiging
kan leiden en dus, in zoverre, niet
ontvankelijk is bij gemis aan belang;

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN -

Om die redenen, verwerpt de cassatieberoepen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
5 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Gelljkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. J.
Saels, F. Roggen en A Risopoulos, Brussel.

GEZAG

BEGRIP.

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG

VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - AFZONDERLIJKE STRAFFEN VOOR ONOPZETTELIJK
DODEN OF ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN VOOR HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG ZONDER IN STAAT
TE ZIJN TE STUREN, ENERZIJDS, EN VOOR
STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP, ANDERZIJDS - GEVOLGEN VOOR DE BURGERLUKE RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKE-

II. Op het cassatieberoep van Philippe Lacroix;

Overwegende dat uit het antwoord
op de middelen, door eerstgenoemde
eiser aangevoerd, tot staving van
zijn cassatieberoep, volgt dat die
middelen niet kunnen worden aangenomen;
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1° Wanneer het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, dat een bestanddeel
is van een misdrijf uit onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp is van
een afzonderlijke telastlegging, is de
strafrechter, wegens de onsplitsbaarheid van het feit en met toepassing
van art. 65 Sw., ertoe gehouden slechts
een enkele straf uit te spreken, de
zwaarste,- daaruit volgt dat, wanneer
de strafrechter afzonderlijke straffen
heeft uitgesproken, de rechter, die
kennis neemt van het verhaal van de
verzekeraar tegen de veroorzaker van
het ongeval in beginsel verplicht is te
beslissen dat de tout die het voorwerp
van een afzonderlijke telastlegging is
geweest, niets uitstaande heeft met
het misdrijf uit onvoorzichtigheid (1).

zo

Het gezag van gewijsde in strafzaken
geldt aileen voor hetgeen zeker en
noodzakelijk door de strafrechter is
beslist, met betrekking tot het bestaan
van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de
motieven die de noodzakelijke grandslag van de beslissing in strafzaken
uitmaken (2).

3° Wanneer de strafrechter de beklaagde

tot twee afzonderlijke straffen heeft
veroordeeld, enerzijds, wegens onopzettelijk doden of onopzettelijk toebrengen van verwondingen en wegens
het besturen van een voertuig op een
openbare plaats zonder in staat te zijn
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1e KAMER - 6 mei 1993

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG

VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - AFZONDERLIJKE STRAFFEN VOOR EEN GEBREK AAN
VOORZICHT1GHEID OF VOORZORG EN VOOR
EEN ANDERE TELASTLEGGING - GEVOLGEN
VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VAN DE VERZEKERAAR.

(I) Cass., 19 sept. I96B (A.C., 1969, 72), 21
mei 1970 ·(A.C., 1970, 888) met concl. proc.-gen.
Gansho£ van der Meersch (Bull. en Pas., 1970, I,
827), en 21 okt. 1976 (A.C., 1977, 225).
(2) Cass., 19 feb. 1988, A.R nr. 5414 (A.C.,
1987-88, nr, 376); zie Cass., 6 jan. 1992, A.R nr.
7619 (ibid., 1991-92, nr. 229).
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te sturen, en, anderzijds, wegens het
besturen van een voertuig op een
openbare plaats in staat van dronkenschap, zonder die straffen expliciet of

impliciet te motiveren en zonder de reden aan te geven waarom de beklaagde niet in staat was te sturen, kan de
burgerlijke rechter, bij wie de rechtsvordering van de verzekeraar tegen de
beklaagde aanhangig is en die op
grand van de stukken van het opsporingsonderzoek waarvan een fotocopie
in de debatten is overgelegd, vaststelt
dat de ongeschiktheid tot het sturen

aan dronkenschap te wijten was, en
beslist dat de strafrechter in tegen-

spraak is vervallen door te beslissen
dat de staat van dronkenschap geen
oorzakelijk verband met het ongeval
vertoonde, zonder het gezag van ge~
wijsde van de beslissing van de strafrechter te miskennen beslissen dat h1j
niet door deze beslissing gebonden is
(3).

(DEGRELLE T. WINTERTHUR-EUROPE VERZEKERINGEN N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9428)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 65 van het Strafwetboek, 1319,
1320, 1322, 1349, 1350, inzonderheid 3';
1352 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, dat inzonderheid is vastgelegd in
artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest heeft vastgesteld
dat (verweersters) vordering ertoe
strekte eiser te doen veroordelen tot te~
rugbetaling aan (verweerster) van de
sommen die zij heeft moeten betalen ten
gevolge van een verkeersongeval dat op
24 november 1980 te Couillet is gebeurd,
en waarvoor haar verzekerde (eiser), bij
een vonnis d.d. 17 september 1981 van de
«

(3) Zie Cass., 22 juni 1989, A.R. nr, 8427
(A.C., 1988-89, nr. 625) met concl.-gen. Piret
(Bull. en Pas., 1989, I, nr. 625).
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Politierechtbank te Charleroi aansprakelijk is verklaard; (... ) dat de strafrechter,
zonder zijn beslissing met redenen te
omkleden, afzonderlijke straffen heeft
uitgesproken, enerzijds, wegens de ten
laste gelegde overtredingen van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
(onopzettelijke slagen en verwondingen)
en van de artikelen 8.3, eerste lid (een
voertuig te hebben bestuurd op een
openbare plaats zonder in staat te zijn te
sturen), 10.1.1° (nagelaten te hebben zijn
snelheid te regelen als vereist opdat zij
geen ongevallen zou kunnen veroorzaken) en 16.4.1°, a (links te hebben ingehaald terwijl de weg niet over een voldoende afstand vrij was om aile gevaar
voor ongevallen te vermijden) van het
koninklijk besluit van 1 december 1975,
die ten laste van (verweersters) verze~
kerde worden gelegd en, anderzijds, wegens een ten laste gelegde overtreding
van artikel 35 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer (in staat van
dronkenschap op een openbare plaats
een voertuig te hebben bestuurd); dat
niet wordt betwist dat die beslissing
kracht van gewijsde heeft », en vervol~
gens beslist dat het ongeval « alleen te
wijten is aan de invloed van alchohol op
de toestand van (eiser); dat de regresvordering bijgevolg, met toepassing van ar~
tikel 25.10 van de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst, gegrond is », en eiser veroordeelt om aan
verweerster 725.452 frank in hoofdsom te
betalen, op grond « dat de burgerlijke
rechter niet (...) gebonden is door de
strafrechterlijke beslissing als die aan
tegenstrijdigheid lijdt; dat de burgerlijke
rechter, die kennis neemt van het verhaal van de verzekeraar tegen de straf~
rechtelijke gesanctioneerde bestuurder,
bijgevolg hoort na te gaan, gelet op de
gegevens die de partijen hem hebben
overgelegd, of de strafrechter, zonder
zich tegen te spreken, heeft kunnen beslissen dat eisers toestand op het tijdstip
van de feiten een van de wezenlijke bestanddelen is van het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat te zijnen laste bewezen is verklaard, terwijl de staat
van dronkenschap of alcoholintoxicatie
van de bestuurder niet een van die bestanddelen is, maar een afzonderlijk
strafbaar feit uitmaakt; (... ) dat het niet
in staat zijn te sturen, zoals bepaald bij
artikel 8.3, eerste lid, van het algemeen
reglemen.t betreffende de politie over
het wegverkeer, verschillende oorzaken
kan hebben en dus niet noodzakelijk impliceert dat het te wijten is aan het drin~
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ken van alcoholhoudende dranken; dat
het feit dat de strafrechter heeft geoordeeld dat de bestuurder niet in staat was
te sturen, evenwel niet betekent dat de
burgerlijke rechter niet meer hoeft na te
gaan of het ongeval onder dezelfde omstandigheden zou zijn gebeurd als die
bestuurder de alcoholhoudende dranken
niet had gedronken; dat uit het strafrechterlijk
opsporingsonderzoek
(...)
blijkt dat (eiser) niet in staat was te sturen omdat hij zoveel alcoholhoudende
dranken had gedronken dat het alcoholgehalte in zijn bloed op het tijdstip van
de feiten gemiddeld 2,70 gram bedroeg
(... ); dat aldus blijkt dat de rechter niet
zonder tegenstrijdigheid heeft kunnen
beslissen dat (eisers) staat van dronkenschap geen oorzakelijk verband heeft
met het ongeval, terwijl hij tegelijkertijd
beslist dat de toestand van alcoholintoxi~
catie van die bestuurder, waardoor hij
niet in staat was een voertuig te bestu~
ren, een van de wezenlijke bestanddelen
is van het misdrijf van onvoorzichtigheid
dat hem ten laste wordt gelegd; dat de
burgerlijke rechter dus niet gebonden is
door die beslissing »,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 65 van het Strafwetboek, « wanneer een zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert, aileen de zwaarste straf
wordt uitgesproken »; de strafrechter,
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, bestanddeel van een mis~
drijf uit onvoorzichtigheid, het voorwerp
van een afzonderlijke telastlegging is,
dient de strafrechter, wegens de onsplitsbaarheid van het feit en met toepassing
van artikel 65 van het Strafwetboek,
slechts een straf uit te spreken, de
zwaarste; wanneer de strafrechter, met
betrekking tot een verkeersongeval,
enerzijds, een enkele straf voor een misdrijf uit onvoorzichtigheid en voor verschillende overtredingen van het wegverkeersreglement heeft uitgesproken en,
anderzijds, een afzonderlijke straf voor
het besturen van een voertuig in staat
van dronkenschap of alcoholintoxicatie,
de rechter, die achteraf kennis neemt
van een burgerlijke rechtsvordering, in
beginsel dient te oordelen dat de staat
van dronkenschap of alcoholintoxicatie
niets uitstaande heeft met het misdrijf
uit onvoorzichtigheid en met de overtredingen van het wegverkeersreglement,
ingevolge het strafrechtelijk gezag van
gewijsde op het burgerlijk proces; het gezag van gewijsde omvat wat noodzake- ·
lijk en zeker door het strafgerecht is beslist; de burgerlijke rechter evenwel niet
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gebonden is door de beslissing van de
strafrechter als die aan tegenstrijdigheid
lijdt; zulks het geval is wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen uitspreekt
voor het misdrijf uit onvoorzichtigheid
en voor het sturen in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie en overigens
vaststelt dat er een feitelijke eenheid bestaat tussen de staat van dronkenschap
of alcoholintoxicatie en het misdrijf uit
onvoorzichtigheid; een dergelijke tegenstrijdigheid uit de bewoordingen zelf van
de beslissing van de strafrechter moet
blijken; het arrest te dezen vaststelt dat
de strafrechter « zonder zijn beslissing
te motiveren », enerzijds een enkele
straf oplegt voor het misdrijf onopzette"
lijke slagen en verwondingen en verschillende overtredingen van het wegver~
keersreglement, inzonderheid de overtre"
ding van artikel 8.3, eerste lid (« elke
bestuurder moet in staat zijn te sturen,
en de vereiste lichaamsgeschiktheid en
de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten ») en, anderzijds, een afzonderlijke
straf voor het sturen in staat van dron~
kenschap; de strafrechter aldus heeft beslist dat het sturen in staat van dronkenschap geen bestanddeel was van het
misdrijf uit onvoorzichtigheid en dat de
overtredingen van het wegverkeersreglement, inzonderheid die bepaald bij artikel 8.3, eerste lid, van het sturen in staat
van dronkenschap onderscheiden feiten
waren; die beslissing in se geen enkele
tegenstrijdigheid inhoudt, aangezien, zeals het arrest aanneemt, « het niet in
staat zijn te sturen, als bepaald bij artikel 8.3, eerste lid, van het algemeen reglement betreffende de politie over het
wegverkeer, verschillende oorzaken kan
hebben en dus niet noodzakelijk impliceert dat het te wijten is aan het drinken van alcoholhoudende dranken )); het
· arrest geen enkele reden van het straf~
vonnis aanwijst waardoor de beslissing
tegenstrijdig zou zijn; het arrest, om te
oordelen dat de strafrechter « niet zonder tegenstrijdigheid, heeft kunnen beslissen dat (eisers) staat van dronkenschap geen oorzakelijk verband met het
ongeval vertoont, terwijl hij tevens besliste dat de staat van alcoholintoxicatie
van die bestuurder, waardoor hij niet
meer in staat was een voertuig te besturen, een van de wezenlijke bestanddelen
van het misdrijf uit onvoorzichtigheid
is », niet steunt op de beslissing van het
strafgerecht, maar op het strafrechtelijk
opsporingsonderzoek; maar het arrest
daaruit afleidt dat « (eiser) niet meer in
staat was te sturen omdat hij zoveel al-
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coholhoudende dranken had gedronken
dat het alcoholgehalte in zijn bloed op
het tijdstip van de feiten gemiddeld 2,70
gram bedoeg »; dat het arrest aldus het
gezag van gewijsde miskent van hetgeen
noodzakelijk en zeker door het strafgerecht is beslist (schending van de artike-

len 65 van het Strafwetboek, 1349, 1350,
inzonderheid 3°, 1352 van het Burgerlijk
Wetboek en miskenning van het in de
aanhef van het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, het vonnis van 17
september 1981 van de Politierechtbank
te Charleroi, om eiser te veroordelen,
enerzijds, tot een enkele straf wegens
het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen (telastlegging A) en voor verschillende overtredingen van het wegver~
keersreglement (telastlegging B, C, D),
inzonderheid het misdrijf bepaald in ar~
tikel 8.3, eeste lid, (« elke bestuurder
moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige
kennis en rijvaardigheid bezitten »), en
anderzijds, tot een afzonderlijke straf
wegens het sturen in staat van dronkenschap (telastlegging E), aileen hierop is
gegrond « dat de telastleggingen A, B, C,
D, samenvallen, nu zij door hetzelfde feit
worden opgeleverd en leiden tot toepassing van een enkele straf, de zwaarste )>;
het arrest, indien het oordeelt dat de politierechtbank heeft vastgesteld dat eisers toestand van alcoholintoxicatie,
waardoor hij niet in staat was een voertuig te besturen bijgevolg een element is
van het misdrijf uit onvoorzichtigheid,
de bewoordingen van het vonnis van de
politierechtbank uitlegt op een wijze die
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-

hoek):
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat eiser bij vonnis
van 17 september 1981 van de Politierechtbank te Charleroi dat kracht
van gewijsde heeft, tot twee afzonderlijke straffen is veroordeeld wegens, enerzijds, onopzettelijke slagen en verwondingen, het besturen
van een voertuig op een openbare
plaats zonder in staat te zijn te sturen, nagelaten te hebben zijn snelheid te regelen als vereist opdat zij
geen ongevallen zou kunnen veroorzaken, links in te halen terwijl de
weg niet over een voldoende afstand
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vrij was om alle gevaar voor ongevallen te vermijden, en anderzijds,
het besturen van een voertuig op
een openbare plaats in staat van
dronkenschap;
Overwegende dat de strafrechter,
wanneer het gebrek aan voorzorg of
voorzichtigheid, bestanddeel van een
misdrijf uit onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp is van een afzonderlijke telastlegging, wegens de
onsplitsbaarheid van het feit en met
toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek, slechts een enkele
straf hoort uit te spreken, de zwaarste;
Overwegende dat daaruit volgt
dat, wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen heeft uitgesproken,
de rechter, die kennis neemt van
het verhaal van de verzekeraar tegen de veroorzaker van het ongeval,
in beginsel hoort te beslissen dat de
fout die het voorwerp van een afzonderlijke telastlegging is geweest,
niets uitstaande heeft met het misdrijf uit onvoorzichtigheid;
Dat, evenwel, het gezag van gewijsde in strafzaken aileen geldt
voor hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist, met
betrekking tot het bestaan van de
aan de beklaagde ten laste gelegde
feiten, en rekening houdend met de
motieven die de noodzakelijke
grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken;
Dat te dezen, het vonnis van 17
september 1981 dat beslist heeft dat
de telastleggingen zijn bewezen en
twee afzonderlijke straffen heeft uitgesproken, die straftoemeting expliciet noch impliciet met redenen
heeft omkleed; dat het niet verduidelijkt waarom eiser niet in staat
was te sturen;
Dat het hof van beroep in die omstandigheden, op grond van « het
strafrechtelijk opsporingsonderzoek,
waarvan een fotocopie in de debatten wordt overgelegd », om de oorzaak van die ongeschiktheid om te
sturen te achterhalen, kon vaststellen dat zij te wijten was aan het
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drinken van (( alcoholhoudende
dranken, in een dergelijke hoeveelheid dat het alcoholgehalte op het
ogenblik van de feiten gemiddeld 2, 7
gram bedroeg » en bijgevolg oordelen dat « de strafrechter niet zonder
tegenstrijdigheid, heeft kunnen beslissen dat de staat van dronkenschap (van eiser) geen oorzakelijk
verband met het ongeval vertoonde »; dat daaruit volgt dat die beslissing niet bindend was voor de burgerlijke rechter;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat betreft het tweede onderdeel ;
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat de politierechtbank
heeft vastgesteld dat die eiser door
zijn toestand van alcoholintoxicatie
niet meer in staat was een voertuig
te besturen; dat het hof van beroep
die vaststelling niet uit het strafvonnis maar uit het strafrechtelijk opsporingsonderzoek heeft afgeleid;
Dat het onderdeel op een onjuiste
lezing van het arrest berust en bijgevolg feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 mei 1993 - te kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
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VERZEKERING - ARTT. 3 EN 4 W.A.M.-WET VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS.

VERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING - ARTI'. 3 EN 4 W.A.M.-WET VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS.

2°

3° BENELUX -

PREJUDICIELE GESCHILLEN - ART. 6 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, DIE
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS
ART. 1 VAN HET VERDRAG - VRAAG OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE
AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING VOOR
HET HOF VAN CASSATIE.

1o en 2° De regels vervat in de artt. 3 en
4 W.A.M.-wet zijn, met ingang van
1 juli 1976, voor Belgiii, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregels geworden die, als dusdanig, zijn
aangewezen krachtens art. 1 Verdrag
Benelux-Gerechtshof (1).
3° Wanneer een vraag om uitlegging van

een voor Belgiii, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel,
die als dusdanig is aangewezen, krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hoi van Cassatie is
opgeworpen, moet het Hoi, in de regel,
die vraag aan het Benelux-Gerechtshof
voorleggen (2). (Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof, ondertekend op 31
maart 1965 en goedgekeurd bij wet 18

juli 1969.)

{DE LUIKSE VERZEKERING N.V. T. ADAM, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9541)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1991
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
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1e KAMER - 6 mei 1993
1° BENELUX -

VERDRAGSBEPALINGEN
VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF - W.A.M.-

(1) Cass., 21 feb, 1990, A.R. nr, 7737 (A.C.,
1989-90, nr. 378).
(2) Cass., 13 dec. 1989, 21 feb. en 1 maart
1990, A.R. nrs. 7156, 7737 en 6975 (A.C.,
1989-90, nrs. 236, 378 en 397), en 27 maart 1992,
A.R. nr. 7370 (ibid., 1991-92, nr. 406).
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Over het middel: schending van de ar- ·
tikelen 1121, 1134, 1165, 1315, 1319, 1320,
1322 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
1 tw'eede en derde lid, 2, § 1, eerste lid,
3; eerste lid, 4, § 1.1, en 6, eerste lid, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het arrest, volgens hetwelk
geen fout kan worden verweten aan de
bestuurder van het motorrijtuig van een
derde betrokkene bij het ongeval dat
zich op 22 november 1980 te Ans heeft
voorgedaan, en de « de rechtsvordering
(van de verweersters) ten aanzien van de
(tot tussenkomst opgeroepene) niet gegrond moet worden verklaard, vermits
niet kon worden aangetoond dat hij de
bestuurder was van het motorrijtuig dat
het ongeval heeft veroorzaakt », de be~
slissing van de eerste rechter wijzigt en
de rechtsvordering van de verweersters
ten aanzien van eiseres, verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe laastbedoeld voertuig aanleiding
kon geven, in beginsel gegrond verklaart, op grand « dat uit geen enkel ge~
geven van het dossier kan worden afgeleid wie van de beide broers, Georges (de
rechtsvoorganger van de verweersters)
of Eric Delentree (de tot tussenkomst op~
geroepene) het motorrijtuig bestuurde;
dat (eiseres) derhalve (... ) elke vergo'?~
ding weigert te betalen, in zoverre niet IS
bewezen dat het slachtoffer Georges De~
lentree gewoon een inzittende en niet de
bestuurder was, en dus van het recht op
een uitkering was uitgesloten; dat (de
verweersters) terecht kunnen steunen op
de tekst zelf van de wet van 1 juli 1956;
dat artikel 3, tweede lid, luidt als volgt :
" de verzekering moet, onder voorwaar~
den die de Koning bepaal· de schade omvatten welke aan personen en aan goe~
deren wordt toegebracht dooor feiten
voorgevallen op het grondgebied V<l;n
door de Koning te noemen Staten. In die
verzekering is begrepen de schade toege~
bracht aan personen die, in welke hoeda~
nigheid oak, worden vervoerd door het
motorrijtuig dat de schade toebrengt; de
goederen door dat motorrijtuig vervoerd
kunnen van de verzekering worden uit~
gesloten "; dat artikel 4, eerste lid, het
volgende bepaalt: 1) de bestuurder van
het motorrijtuig ... "; ... dat de opeenvol~
gende teksten noodzakelijk impliceren
- zo niet hebben zij geen betekenis
dat artikel 3 betrekking heeft op alle ver~
voerde personen, met inbegrip van de
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bestuurder, terwijl volgens artikel 4 afwijkingen mogelijk zijn, onder meer
voor de bestuurder; dat niet wordt be~
twist dat Georges Delentree in het ver~
ongelukte voertuig werd vervoerd en aan
de gevolgen van zijn verwondingen is
overledeni dat (de verweersters) dus her~
stel van hun schade mogen vorderen,
tenzij (eiseres) bewijst dat Georges De~
lentre een vervoerde persoon was die onder de uitzonderingen van artikel 4 viel;
dat bovendien, ook al kon niet worden
uitgemaakt wie het voertuig bestuurde,
niet kan worden betwist dat dit door (ei~
seres) verzekerde voertuig door een van
de beide broers werd bestuurd »,
terwijl het eigen recht tegen de verze~
keraar dat artikel 6 van de wet van 1 juli
1956 aan de benadeelde en zijn rechtheb~
benden toekent, en dat door de verweer~
sters tegen eiseres bij wege van een
rechtstreekse vordering werd uitgeoe~
fend, enkel bestaat voor het ~erstel van
de geleden schade waarvoor d1e wet kan
worden toegepast en voor zover de verze~
keraar krachtens de overeenkomst of de
wet dekking moet verlenen; dekking in
de eerste plaats vereist dat de verzeker~
de voor het ongeval aansprakelijk is en
zulks moet overeenkomstig het gemeen
recht door de benadeelde worden bewe~
zen; wanneer, zoals te dezen, de burger~
rechtelijke aansprakelijkheid waartoe
het verzekerde motorrijtuig aanleiding
gaf, met uitsluiting van elke andere, de
aansprakelijkheid buiten overeenkomst
van de bestuurder is en overigens wordt
geoordeeld dat de verweersters niet bewijzen dat de tot tussenkomst opgeroe~
pene die bestuurder was en hun rechtsvordering te zijnen opzichte niet gegrond
is verklaard, de rechtsvordering van de
verweersters tegen eiseres niet naar
recht wordt verantwoord door de overwe~
ging dat « zelfs indien niet kan worden
uitgemaakt wie (de tot tussenkomst opgeroepene of de rechtsvoorganger van de
verweerster) het motorrijtuig bestuurde,
niet kan worden betwist dat dit door (eiseres) verzekerde voertuig door een van
de beide broers werd bestuurd », daar
verweersters niet bewijzen dat de perso~
nen die bij eiseres voor de geleden scha~
de verzekerd was als bestuurder burgerrechtelijk aansprakelijk was (schending
van de artikelen 1, tweede en derde lid,
2, § 1, eerste lid, 3, eerste lid, 6, eerste
lid, van de wet van 1 juli 1956, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 1315, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek); dekking
in de tweede plaats vereist dat het
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slachtoffer of zijn rechthebbende bewijzen dat de verzekeraar te hunnen opzichte de door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakte schade moet uitkeren;
vaststond dat de modelpolis inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de
tot tussenkomst opgeroepene had afgesloten bij eiseres voor het motorrijtuig
dat het ongeval had veroorzaakt, vermeldde wie de rechthebbenden waren,
overeenkomstig bet bepaalde in de artikelen 3, tweede lid, en 4 van de wet van
1 juli 1956 en dat vooral in artikel 7 van
de algemene voorwaarden toepassing
werd gemaakt van de krachtens artikel
4, § 1.1, toegestane uitsluiting van de
« bestuurder van het motorrijtuig dat het
ongeval veroorzaakt »; artikel 3, tweede
lid, volgens hetwelk « in de verzekering
is begrepen de schade toegebracht aan
personen die, in welke hoedanigheid oak
worden vervoerd ... » onder de begunstigden van de verplichte verzekering aile
gratis of tegen betaling vervoerde personen wil opnemen, zonder het onderscheid te maken, dat volgens de gewone
betekenis van die woorden wel bestaat .
tussen de in een motorrijtuig « vervoerde
persoon » en de « bestuurder » van dat
motorrijtuig, te weten de persoon die het
in beweging brengt, die zorgt voor het
besturen en het manoeuvreren ervan en
die als dusdanig het vervoer doet; de uitsluiting van het recht op een uitkering
van « aile personen wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de polis is
gedekt », in de zin van artikel 3, eerste
lid, en dus met name van de « bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval
veroorzaakt », als bedoeld in artikel 4,
§ 1.1., berust op het postulaat dat, als het
gaat om de dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, men niet tegelijkertijd partij en derde kan zijn, respectievelijk, schuldeiser van de dekking
van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechthebbende op vergoeding
wegens schade tot herstel waarvan die
aansprakelijkheid noopt; zoals eiseres in
haar samenvattende conclusie betoogde
(p. 8) » artikel 4, § 1.1, voert geen afwijking of uitsluiting in, maar de artikelen
3 en 4 zijn de toepassing van een enkel
beginsel waarin de werkingsfeer van de
wet wordt bepaald ten aanzien van de
verzekeringsgerechtigde )); de overweging dat « zo niet hebben zij geen betekenis ... , artikel 3 betrekking heeft op aile vervoerde personen, met inbegrip van
de bestuurder, terwijl volgens artikel 4
afwijkingen mogelijk zijn, onder meer
voor de bestuurder » waaruit het arrest
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afleidt dat de verweersters herstel van
hun schade mogen vorderen van eiseres,
tenzij deze bewijst dat de veroorzaker
ervan « een vervoerde persoon was die
onder de uitzonderingen van artikel 4
viel » miskenning inhoudt van de draagwij dte van de voormelde artikelen 3 en 4
en derhalve van de verbindende kracht
van de verzekeringsovereenkomst waarin ze voorkomen, alsmede van de bewijskracht van de verzekeringspolis inzake
motorrijtuigen nr. 4.694.080, die bij eiseres is afgesloten voor het motorrijtuig
dat het ongeval heeft veroorzaakt (scherrding van de artikelen 3, inzonderheid het
tweede lid, 4, inzonderheid § 1.1, en 6,
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956 en
van de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, alsmede,
voor zoveel nodig, van de artikelen 1121
en 1165 van hetzelfde wetboek); uit de in
het bestreden arrest erkende mogelijkheid « om uit te maken wie van de beide
broers Georges of Eric Delentree, het
motorrijtuig bestuurde » noodzakelijk
voortvloeit dat de verweersters, die
krachtens de artikelen 3, 4 en 6 van de
wet van 1 juli 1956 en 1134, 1382, 1383
en, voor zoveel nodig, 1121 en 1165 van
het Burgerlijk Wetboek, waren uitgesloten uit de overeenkomstig de wet door
het contract beperkte dekkingsfeer, om
hun rechtsvordering tegen eiseres te verantwoorden, dienen aan te tonen dat hun
rechtsvoorganger Georges Delentree als
inzittende een derde was ten opzichte
van de verzekerde die voor zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid was gedekt
door de verzekeringsovereenkomst waarvan zij dekking eisten; het arrest aan de
verweersters het recht toekent om van
eiseres herstel van hun schade te vorderen « tenzij (deze) bewijst dat Georges
Delentree een tot de uitzonderingen behorende vervoerde persoon was ... ))' zodat het de bewijslast omkeert en derhalve schending inhoudt van de artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van
de voormelde bepalingen van de wet van
1 juli 1956, alsmede van de artikelen
1134, 1382, 1383 en, voor zoveel nodig,
1121 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
de bewering « dat niet wordt betwist dat
Georges Delentree in het verongelukte
motorrijtuig werd vervoerd ... », bovendien de bewijskracht miskent van de
conclusie van eiseres waarin deze, aangezien niet kon worden uitgemaakt wie
van de beide broers op het ogenblik van
bet ongeval bestuurde, betoogde « dat
niet kon worden beweerd dat Georges
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Delentr€e als inzittende in het motorrijtuig had plaatsgenomen » en dat « aan
de hand van bepaalde vaststellingen (... )
kon worden aangenomen dat hij wel degelijk de bestuurder was op het ogenblik
van het ongeval » (sarnenvattende conclusie, blz. 7) (schending van de artikel~n

1319, 1320 en 1322 van het BurgerhJk
Wetboek}:
Overwegende dat uit de vaststellingen van de feitenrechters blijkt
dat wijlen Georges Delentree, echt-

genoot van de eerste verweerster,
op 22 november 1980 het slachtoffer
is geworden van een verkeersongeval, waarbij het motorrijtuig van
zijn tweelingbroer, Eric Delentree,
tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepene, die voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake
dat voertuig bij eiseres is verzekerd,
en het motorrijtuig van G. Guiot
met elkaar in botsing zijn gekomen;
dat Georges en Eric Delentree, de
enige inzittenden in het verzekerde
motorrijtuig waren, en dat zij heiden ernstig gewond raakten; dat
Georges Delentree op 29 maart 1985
aan de gevolgen van zijn verwondingen overleed; dat het strafrechtelijk
vooronderzoek geseponeerd werd,
omdat niet kon worden uitgemaakt
wie van de beide broers het motorrijtuig bestuurde op het ogenblik
van het ongeval;
Dat naar aanleiding van dat ongeval eiseres, op verzoek van Georges
Delentree en zijn echtgenote, eerste
verweerster, voor de rechtbank van
eerste aanleg is gedagvaard, samen
met Eric Delentree en de naamloze
vennootschap A.G.F., verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van het
door G. Guiot bestuurde voertuig,
om haar te doen veroordelen tot
herstel van de door dat ongeval veroorzaakte schade; dat de tweede verweerster vrijwillig is tussengekomen
als gesubrogeerde in de rechten van
haar verzekerde Georges Delentree;
Dat het bestreden arrest de
rechtsvordering tegen de vennootschap A.G.F. niet gegrond verklaart
om de reden dat ten laste van
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G. Guiot geen fout is bewezen en de
rechtsvordering tegen Eric Delentree niet gegrond verklaart, daar
de verweersters niet bewijzen dat
laatstgenoemde de bestuurder was
van het voertuig, dat het ongeval
had veroorzaakt; dat het arrest zegt
dat de rechtsvordering van de verweerster, in beginsel, gegrond is ten
aanzien van eiseres omdat « de opeenvolgende (artikelen 3, tweede lid,
en 4, eerste lid, van de wet van 1 juli 1956) noodzakelijk impliceren zo niet hebben zij geen betekenis dat artikel 3 betrekking heeft op aile vervoerde personen, met inbegrip
van de bestuurder, terwijl volgens
artikel 4 afwijkingen mogelijk zijn,
met name voor de bestuurder; dat
niet wordt betwist dat Georges Delentree in het verongelukte voertuig
werd vervoerd en aan de gevolgen
van zijn verwondingen is overleden;
dat de (verweersters) dus herstel
van hun schade mogen vorderen,
tenzij (eiseres) bewijst dat Georges
Delentree een vervoerde persoon
was die onder de uitzonderingen
van artikel 4 viel; dat bovendien,
oak al kon niet worden uitgemaakt
wie het voertuig bestuurde, niet kan
worden betwist dat dit door (eiseres)
verzekerde voertuig door een van de
beide broers werd bestuurd >>;
Overwegende dat het middel onder meer kritiek oefent op de uitlegging door het arrest van de artikelen 3, tweede lid, en 4, eerste lid,
van voormelde wet van 1 juli 1956,
meer bepaald van het begrip « vervoerde personen » en op de uitslui. ting van de bestuurder;
Overwegende dat de artikelen 3,
tweede lid, en 4, eerste lid, van voormelde wet overeenstemmen met de
artikelen 3, § 2, en 4, § 1.1, van de
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen;
Overwegende dat, luidens artikel
1 van het Aanvullende Protocol bij
die Benelux-Overeenkomst, als ge-

452

HOF VAN CASSATIE

meenschappelijke rechtsregels voor
de toepassing van de hoofdstukken
III, IV en V van het Verdrag betreffende de instelling van het statuut
van een Benelux-Gerechtshof worden aangewezen, de bepalingen van
de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
van de Bijlage bij de Overeenkomst
en van het Protocol van ondertekening, voor zover, wat betreft de bepalingen van de Bijlage, de inhoud
daarvan is opgenomen in de wetgeving van de Staat waarin de vraag
van uitleg is gerezen;
Overwegende dat de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij die Overeenkomst en het
Protocol van ondertekening, op 24
mei 1966 te Luxemburg zijn ondertekend, bij de wet van 19 februari
1968 zijn goedgekeurd en op 1 juni
1976 in werking zijn getreden; dat
het Aanvu!lende Protocol op 26 september 1968 te Brussel is ondertekend, bij de wet van 2 februari 1971
is goedgekeurd en op 1 juli 1976 in
werking is getreden;
Overwegende dat de rechtsregels
van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 1 juli 1956 sedert 1 juli 1976
rechtsregels zijn welke gemeen zijn
aan Belgie, Luxemburg en Nederland, die krachtens artikel 1 van het
Verdrag betreffende de instelling en
het statuut van een Benelux-Gerechtshof zijn aangewezen;
Overwegende dat een beslissing
aver de uitlegging van die artikelen
noodzakelijk is ten einde uitspraak
te kunnen doen; dat het Hof dus
verplicht is om aan het Benelux-Gerechtshof een vraag van uitleg voor
te leggen;

Om die redenen, schort de uitspraak op totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak heeft gedaan
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over de volgende vragen van uitleg
van de artikelen 3, § 2, en 4, § 1.1,
van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen :

1. behoort, in de zin van artikel 3,
§ 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen de bestuurder van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt tot de << personen die onder
welke titel oak worden vervoerd >>
en wier verzekering de schade moet
dekken?
2. zo ja, indien·, overeenkomstig
artikel 4, § 1.1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen, de bestuurder van het motorrijtuig dat de
schade heeft veroorzaakt, door de
overeenkomst van het recht op een
uitkering is uitgesloten,

a) moet dan de verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bewijzen dat de vervoerde persoon voor wie van die verzekeraar
schadevergoeding wordt gevorderd,
die bestuurder is?
b) indien niet kan worden uitgemaakt wie het motorrijtuig bestuurde op het ogenblik van het ongeval,
moeten dan aile personen die zich
in het motorrijtuig bevonden, worden beschouwd als <{ personen dien
onder welke titel ook worden vervoerd >> in de zin van voormeld artikel 3, § 2, wier verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
die schade moet dekken?
6 mei 1993 - 1 e kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
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HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER BEVESTIGING VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL - BEVOEGDHEID VAN DE
APPELRECHTER OM ZIJN EINDBESLISSING
AAN TE HOUDEN.

Ofschoon de rechter in hager beroep zijn
eindbeslissing aanhoudt,
wanneer

daartoe grand bestaat, totdat de maatregelen zijn uitgevoerd die de eerste
rechter of hij zelf heeft bevolen

alva~

rens recht te doen staat de uitvoering
van die maatregelen aan de eerste
rechter of aan de rechter in hager be-

roep, naargelang deze Jaatste beslist,
behalve wanneer de appelrechter geen
andere onderzoeksmaatregel heeft bevolen doch de door de eerste rechter
genomen maatregel heeft bevestigd,· in
laatstgenoemd geval moet de appelrechter de zaak naar de eerste rechter
verwijzen en mag hij zich niet het
recht voorbehouden om de zaak te onderzoeken op grand van de beoordeJing van de resultaten van de onderzoeksmaatregel (1). (Artt. 1068 en 1072
Ger.W.)
(VILLERS T, ROLAIN, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9566)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 12 november 1981,
30 november 1987 en 12 december
1991 door bet Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Ove! het eerste middel: schending van
de art1ke~en 1068, tweede lid, en 1072, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
(1) Zie Cass,, 24 dec. 1987, A.R. nr. 7539
(A.C., 1987-88, nr. 256) met concl.-gen. Krings
(Bull., en Pas., I, nr, 256), 11 jan. 1990, A.R. nr.
8706 (A.C., 1989-90, nr. 293), 12 april 1991, A.R.
nr. 7468 (ibid., 1990-91, nr. 424) en 30 jan. 1992
A.R. nr. 9084 (ibid., 1991-92, nr. 284).
'

453

doordat het bestreden arrest van 12
november 1981 uitspraak doet op het hager beroep van eiser tegen het op 28
april 1980 door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel gewezen vonnis dat na
de aansprakelijkheid bij heliten' te hebben gedeeld en de gevorderde provisionele bedragen te hebben toegekend alvorens uitspraak te doen over de ove'rige
punten van de vorderingen van de verweersters, « een geneesheer-deskundige
opdr.~cht geeft om, na oproeping van de
partiJen en het inwinnen van alle inlichtingen, (eerstgenoemde verweerster) te
onderzoeken, de letsels die zij bij het ongeval van 17 december 1975 heeft opgelopen te omschrijven, de graad van de
duur van de periodes van arbeidsongeschiktheid vast te stellen; de consolidatiedatum van de verwondingen te bepalen, zijn advies te geven over de geleden
smarten en de omvang van de eventuele
esthetische schade, van het een en het
ander een gemotiveerd en naar het vereiste van de wet onder ede bevestigd
verslag op te maken en dat verslag in te
dienen ter griffie van de rechtbank binnen drie maanden te rekenen van de
kennisgeving van zijn opdracht overeenkomstig artikel 965 van het Gerechtelijk
Wetboek en, bij gebreke van de partijen
om een deskundige te kiezen, ambtshalve de hr. Chailly, doctor in de geneeskunde, verbonden aan het ziekenhuis
van Eigenbrakel, in die hoedanigheid
aanwijst... »; dat het bestreden arrest van
12 november 1981 op dat hoger beroep
het beroepen vonnis hervormt en wijzigt,
voor recht zegt dat eiser voor een vierde
en eerstgenoemde verweerster voor de
overige drie vierde aansprakelijk zijn
voor het ongeval, op grand van de deling
van de aansprakelijkheid de door de eerste rechter toegekende provisionele bedragen wijzigt en, « alvorens uitspraak
te doen over de overige punten van de
vordering van (eerstgenoemde verweerster), een geneesheer-deskundige opdracht geeft om, na oproeping van de
partijen en na het inwinnen van alle inlichtingen, (eerstgenoemde verweerster)
te onderzoeken, de letsels die zij bij het
ongeval van 17 december 1975 heeft opgelopen te omschrijven, de graad en de
duur van de perioden van arbeidsonge~
schiktheid vast te stellen, de consolidatiedatum van de verwondingen te bepalen, zijn advies te geven over de geleden
smarten en de omvang van de eventuele
esthetische schade, van het een en ander
een gemotiveerd en naar het vereiste
van de wet onder ede bevestigd verslag
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op te maken en dat verslag in te dienen
ter griffie van het Hof van Beroep te
Brussel binnen drie maanden te rekenen
van de kennisgeving van zijn opdracht
overeenkomstig artikel 965 van het Gerechtelijk Wetboek, en, bij gebreke van
de partijen om een deskundige te kiezen,
arnbtshalve de hr. Chailly, doctor in de
geneeskunde, verbonden aan het ziekenhuis van Eigenbrakel, in die hoedanigheid aanwijst ... », de uitspraak over de
overige punten van de vordering van de
verweersters aanhoudt en beslist dat de
rechtspleging voor dit hof zal worden
voortgezet; dat het bestreden arrest van
30 november 1987, dat op voortgezette
behandeling en na inzage van het « op
21 september 1984 door dokter Paul
Chailly ingediende verslag uitspraak
doet, voor recht zegt dat de morele en
esthetische schade van eerstgenoemde
verweerster 366.475 frank bedraagt, dat
haar materii:He schade moet worden geraamd op basis van baar nettoloon en,
alvorens nader uitspraak te doen over de
materHHe schade van eerstgenoemde verweerster en over de schade van de tweede verweerster, waaromtrent bet arrest
de uitspraak aanhoudt tot de dag waarop
de materiele bedrijfsscbade van de getroffene zal zijn geraamd, en alvorens
uitspraak te doen over de overige appelkosten, een heropening van de debatten
beveelt met de hierboven genoemde oogmerken; dat bet bestreden arrest van 12
december 1991, dat op de heropening van
de debatten is gevolgd, de materiele
schade van eerstgenoemde verweerster
raamt op grond van de bevindingen van
het geneeskundig deskundigenonderzoek
en vaststelt dat de tweede verweester
verklaart te zijn vergoed en niets meer
te vorderen, waarna het eiser veroordeelt om aan eerstgenoemde verweerster
bet bedrag te betalen van 551.208 frank,
verhoogd met de compensatoire interesten, en uitspraak doet over de voordien
aangehouden kosten,
terwijl artikel 1068, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter in boger beroep de
zaak naar de eerste rechter moet verwijzen, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in
eerste aanleg bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; die bepaling de openbare
orde raakt; het bestreden arrest van 12
november 1981, nu het, alvorens recht te
doen over de overige punten van de vordering van verweerster, een geneeskundig deskundigenonderzoek beveelt in dezelfde bewoordingen als de eerste rech-
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ter, in werkelijkheid en ofschoon het
verklaart het beroepen vonnis te hervormen, het in eerste aanleg bevolen deskundigenonderzoek bevestigt - op dezelfde gronden als de eerste rechter,
namelijk dat de werkelijke schade van
de verweersters moet worden geraamd
op een boger bedrag van de toegekende
provisionele bedragen - en bijgevolg de
zaak naar de eerste rechter moest verwijzen voor uitspraak over de resultaten
van die onderzoeksmaatregel; het arrest,
door te beslissen dat de rechtspleging
voor dit hof moet worden voortgezet en
door zich aldus het verder onderzoek
van de zaak na de inlevering van bet
deskundigenverslag voor te behouden,
artikel 1068, tweede lid, van bet Gerechtelijk Wetboek schendt; het arrest van 12
november 1981 bovendien, door bet bestreden vonnis teniet te doen en op dezelfde gronden als de eerste rechter een
geneeskundig deskundigenonderzoek te
bevelen dat overeenkomt met het in eerste aanleg bevolen onderzoek en waarvan het resultaat zonder belang is voor
de ~eslechting van bet geschil over de
deling van de aansprakelijkheid, geen
andere onderzoeksmaatregel heeft bevolen dan de eerste rechter, welke maatregel als zodanig door de partijen niet
werd bekritiseerd, en het hof van beroep
dus niet zichzelf kon belasten met de uitvoering van de onderzoeksmaatregel en
zich niet het verder onderzoek van de
zaak na inlevering van het deskundigenverslag kon voorbehouden, aangezien artikel 1072, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk voorbehoud
maakt wat de toepassing van artikel
1068, tweede lid, van het wetboek betreft
(schending bovendien van artikel 1072,
inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek); de vernietiging van bovengenoemd arrest zich ook moet uitstrekken tot de latere arresten van 30
november 1987 en 12 december 1991;
laatstgenoemde arresten hoe dan ook niet
zonder dezelfde, in het middel aangewezen bepalingen te schenden, op grond
van de bevindingen van het door de eerste recbter bevolen en impliciet doch onmiskenbaar in boger beroep bevestigde
deskundigenonderzoek van dokter Chailly uitspraak konden doen over de door
de verweersters geleden schade :

Overwegende dat krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de rechter in hager
beroeP de zaak naar de eerste rechter verwijst, indien hij 1 zelfs gedeel-
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telijk, een in het aangevochten vonM
nis bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt;
Overwegende dat het arrest van
12 november 1981, enerzijds, het bestreden vonnis teniet doet, in zoverre het uitspraak doet over de deling
van de aansprakelijkheid voor het
litigieuze ongeval en bijgevolg de
aan de onderscheiden partijen toegekende provisionele bedragen vaststelt, anderzijds, in het dictum in
identieke bewoordingen dezelfde onderzoeksmaatregel beveelt als de
eerste rechter en de uitspraak over
de overige punten van de vorderingen aanhoudt;
Overwegende dat artikel 1072, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek weliswaar bepaalt dat de rechter in hager beroep, wanneer daartoe grond bestaat, zijn eindbeslissing aanhoudt totdat de maatregelen zijn uitgevoerd, die de eerste
rechter of hij zelf heeft bevolen alvorens recht te doen; dat evenwel
krachtens het tweede lid van genoemd artikel, behoudens de uitzondering bepaald in voornoemd artikel
1068, tweede lid, de uitvoering van
die maatregelen staat aan de eerste
rechter of aan de rechter in boger
beroep, naar gelang deze laatste beslist, dus wanneer de appelrechter
geen andere onderzoeksmaatregel
heeft bevolen maar de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel heeft bevestigd;
Dat bijgevolg het arrest van 12
november 1981, door de zaak niet
naar de eerste rechter te verwijzen
en zich het recht voor te behouden
om de zaak te onderzoeken op
grand van de beoordeling van de resultaten van dezelfde als door de
eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel, de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
En overwegende dat de hierna uit
te spreken vernietiging van het arrest van 12 november 1981 de vernietiging tot gevolg heeft van de

daaruit voortvloeiende arresten van
30 november 1987 en 12 december
1991;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede en derde middel, die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt de bestreden arresten van 12
november 1981, 30 november 1987
en 12 december 1991, het eerstgenoemde arrest aileen in zoverre het
de uitspraak over de overige punten
van de vordering van de verweersters aanhoudt en beslist dat de
rechtspleging voor het hof van beroep zal worden voortgezet; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; houdt de kosten
aan en laat de uitspraak hieromtrent over aan de feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
6 mei 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
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1° RECHTEN VAN DE MENS

-INTER.

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECH1'EN - ART. 14.3.G. - VERHOOR ONDER EDE.
2°

MACHTEN - WETGEVENDE MACHT PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE GETUIGE - VER!-IOOR ONDER EDE.
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3° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

STRAFZAKEN - VERDACHTE IN GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERHOOR ALS
GETUIGE ONDER EDE - INSTANTIE VREEMD
AAN DE RECHTERLIJKE MACHT.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - MISKENNING - VERDACHTE
- VERHOOR ONDER EDE - TOEVOEGING AAN
HET STRAFDOSSIER - VERDER ONDERZOEK.

5° STRAFVORDERING

ONTVANKELJJKHEID - GROND VAN NIET-ON'IVANKELIJKHEID - LIMITATIEVE OPSOMMING.

6° STRAFVORDERING KELIJKHEID -

NIET-ONTVAN-

GEVOLG.

7° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
ONDERZOEKSRECHTER - WETIELIJKE OPDRACHT - ONDERZOEKSDADEN - BEPERKING.

8° RECHT

VAN

STRAFZAKEN

-

VERDEDIGING
MISKENNING -

EERLIJK

PROCES.

9° EED -

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE - VERKLARING ONDER EDE GELDING IN RECHTE.

10° MACHTEN -

WETGEVENDE MACHT
PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE VERKLARING ONDER EDE - GELDING IN
RECHT E.

RECHTSVORDE11° BURGERLIJKE
RING - RECHTSVORDERING VOOR HET
STRAFGERECHT GEBRACHT - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING RECHTSMACHT.

1° en 2° Art. 14.3.g I. V.B.P.R., krachtens

hetwelk, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, een ieder rech{
heeft niet te worden gedwongen tegen
zichzelf te getuigen of een bekentenis
af te Jeggen, staat als dusdanig niet in
de weg aan het onder ede horen van
een getuige door een parlementaire
onderzoekscommissie. (Art. 4, eerste
lid, en 8, wet van 3 mei 1880.)
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tie vreemd aan de Rechterlijke Macht
en buiten het kader van een strafvervolging, zelfs indien de gehoorde reeds
verdachte was in een lopend gerechtelijk onderzoek over dezelfde feiten.
4° Het, met het oog op verder onderzoek

hierover, aan het strafonderzoek toevoegen van een voor een parlementaire onderzoekscommissie afgedwongen
en onder ede afgelegde verklaring van
de verdachte, kan diens recht van verdediging onherstelbaar m.iskennen.
5° De strafvordering kan wettig niet ont-

vankelijk worden verklaard op andere
gronden dan die bepaald bij de artikelen vervat in hoofdstuk II V.T.Sv., art.
216 Sv. en de artikelen vervat in titel
III, hoofdstuk I, Sv.
6° De strafrechter die tot het besluit

komt dat de strafvordering niet ontvankelijk is, vermag de bewijswaarde
van de overige tot staving van de geg1ondheid van die strafvordering aangevoerde gegevens niet meer te onderzoeken.

7° De onderzoeksrechter, wiens taak het
is alle voor de openbaring van de
waarheid nuttige opsporingen te
{doen) verrichten, moet zich onthouden
van opsporingen en gebruik van stukken die het recht van verdediging in
het gedrang brengen (1). (Art. 61 Sv.)
8° In geval tijdens bet vooronderzoek
het recht van verdediging werd miskend op een wijze die niet verenigbaar
is met de wettelijke bepalingen inzake
het vooronderzoek, vermag de rechter
te oordelen, ook zonder dat de beklaagde over de onregelmatig ingezamelde gegevens tegenspraak heeft gevoerd, dat door die miskenning een
eerlijk proces onmogelijk is. (Artt. 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.)
go en 10° Een voor een parlementaire on-

derzoekscommissie onder ede afgelegde verklaring kan niet in rechte worden ingeroepen tegen degene die ze
heeft afgelegd; zij geldt slechts als inlichting en kan door hem vrij worden
teruggenomen. (Art. 9, wet 3 mei 1880.)

3o Geen algemeen beginsel van het straf-

recht verzet zich tegen het onder ede
horen van een getuige door een instan-

(1) Zie Cass., 2 mei 1960 (Bull. en Pas., 1960,
I, 1020).
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11 o Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, na te hebben
beslist dat de strafvordering niet ont-

vankelijk was op het tijdstip dat zij
aanhangig werd gemaakt bij het vonnisgerecht, zich zonder rechtsmacht
acht om te oordelen over de civielrechtelijke vorderingen (2). (Art. 4 V.T.Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN E.A. T. VAN DE VOORDE

E.A.}

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd:
De middelen die de eisers aanvoeren
om de vernietiging te bekomen van het
arrest, op 30 januari 1992 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen, moeten allereerst gesitueerd worden in hun
algemeen kader, dit is de samenloop van
een gerechtelijk en een parlementair onderzoek.
Met het gerechtelijk onderzoek zijn we
vertrouwd : het gerechtelijk onderzoek in
strafzaken is niet openbaar en wordt ge~
leid door de onderzoeksrechter, een onafhankelijk en onpartijdig rechter. Ik wil
nu reeds verwijzen naar het arrest van 2
mei 1960 {3) dat over de taak van de on~
derzoeksrechter zegde : « Het rust op de
onderzoeksrechter die met een zaak be~
last is ten einde de feiten der tenlaste~
legging nader te bepalen en een juiste
beoordeling van de lasten mogelijk te
maken, aile tot het blijken van de waarheid nuttige navorsingen uit te voeren,
die noch wettelijk verboden noch met de
waardigheid van zijn functie onverenigbaar zijn. »
Tussen een parlementair onderzoek en
een strafproces bestaat een zekere gelijkenis. Zo schrijft Snijder : « De parle~
mentaire enquete vertoont onmiskenbaar
trekken van rechtspleging. De verhoren
spelen zich af in een tribunaalachtige situatie, waarin de (voorzitter van de) commissie volledig de gang van zaken bepaalt en de getuige gehouden is zich te
beperken tot het desgewenst beantwoor~
den van vragen; een situatie derhalve,
waarin sprake is van verhoudingen, ken~
merkend voor met name een strafproces.
(2) Zie Cass., 12 feb. 1974 (A..G, 1£74, 640), en
24 nov. 1992, A.R. nr. 55£4 (h..-:::, lf::'3, nr. 743).

(3) Cass., 2 mei 1960, Bull. en Pas., I, 1020.
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Waarheidsvinding staat centraal; de com~
missie beschikt in dat licht over aan
rechtspleging ontleende dwangmiddelen,
zoals het doen dagvaarden, het doen afleggen van eed (... ), de strafbaarheid van
meineed, terwijl getuigen een beroep
kunnen doen op aan het straf~ en civielrecht verwante verschoningsgronden ))
(4), tekst die ook voor de situatie in Bel~
gie kan gelden (5).
Daarnaast wordt een eventueel onzuivere opvatting over de parlementaire on~
derzoekscommissie nog in de hand ge~
werkt door de omstandigheid dat artikel
4 van de wet van 3 mei 1880 op het par~
lementair onderzoek, om aan te duiden
over welke bevoegdheden de kamer, de
onderzoekscommissie of haar voorzitter
beschikken, bepaalt dat deze dezelfde
zijn als de bevoegdheden die het Wethoek van Strafvordering aan de onderzoeksrechter toekent.
De finaliteit van de beide onderzoeken
is echter totaal verschillend.
In de toelichting bij een recent wetsvoorstel (6) wordt de finaliteit van een
parlementair onderzoek als volgt omschreven : « Het parlementair onderzoek
is in de eerste plaats dienstig voor de
werkzaamheden van het Parlement zelf.
Het dient de nodige informatie te bezor~
gen aan het Parlement, in functie van
zowel zijn wetgevende als zijn controle~
rende opdracht en voor zover de gewone
parlementaire middelen daartoe onvoldoende blijken te zijn. Wanneer het Parlement bijvoorbeeld, naar aanleiding van
concrete feiten het falen of haperen vast~
stelt van de goede werking van de over~
heid, verleent artikel 40 van de Grandwet deze instelling het recht om, middels
(4) S.J.P. SNIJDER, « De rechtspositie van ge*
.tuigen in het huidige parlementaire enquete·
recht », in Nederlands Juristenblad, 1989, 323.

(5) Zie P.J. BooN, De parlementaire enquete,
een rechtsvergelijkende studie, Zwolle, 1982,
181-182 en 222-224.

(6) Voorstel van wet tot wijziging van de wet
van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek
·en van artikel 458 van het Strafwetboek,
Gedr. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 446/1; het
citaat blz. 2.
Dit wetsvoorstel van senator Arts c.s. steunt
op de resultaten van een gemengde parlemen"
taire werkgroep samengesteld uit leden van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Se~
naat, behorende tot de voornaamste politieke
fracties; voor het verslag van deze werkgroep,
zie Gedr.St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 429/1.
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een parlementair onderzoek, hierin zo
mogelijk verbetering aan te brengen.
In de tweede plaats moet het werk van
de onderzoekscommissie het Parlement
in staat stellen politieke verantwoorde~
lijkheden vast te stellen.
Het is pas in de laatste plaats, en
slechts als een nevenprodukt van de on~
derzoeksbevoegdheden die aan de parle~
mentaire onderzoekscommissie worden
toevertrouwd, dat een onderzoekscommissie de feiten die zij vaststelt en die
mogelijk als een misdrijf kunnen worden
gekwalificeerd, aan het parket voor gevolg " als naar recht" kan overmaken >>.
Deze opvatting lijkt mij niet strijdig te
zijn met wat procureur-generaal Krings
op 1 september 1989 zegde over de bevoegdheid van de parlementaire commissie : ~< Die commissies zijn ongetwijfeld
bevoegd om onderzoeken in te stellen
niet a1leen in verband met de geldigheid
van de verkiezing van de leden van beide kamers, maar oak in verband met
leemten of tekortkomingen in de wetgeving ten einde de wetgever voor te lichten over wetsvoorstellen en wetsontwerpen, en eveneens in verband met toestanden in het beleid van het land die de
aansprakelijkheid van de Regering of
van een harer !eden in het gedrang brengen ' (7).
Het staat buiten kijf dat het onderzoeksrecht van een parlementaire commissie niet onbeperkt is.
In zijn advies van 3 oktober 1989 heeft
de Raad van State, bij de bespreking van
het principe van de scheiding der machten, gesteld dat het recht van onderzoek
van de Kamers, hoe ruim het oak weze,
op twee wijzen wordt begrensd : « Aan
de ene kant ligt daarin de beperking besloten dat het onderzoeksrecht niet verder reikt dan tot wat nodig is aan informatie om die opdracht (van de volksvertegenwoordigende Kamers) te vervullen.
Aan de andere kant wordt het onderzoeksrecht begrensd door de bevoegdheidssferen die de Grondwet aan de andere overheidsinstellingen of "machten"
heeft toegewezen. De volksvertegenwoordiging mag de uitoefening van de
functies welke die overheidsinstellingen
of " machten " zijn opgedragen, noch verhinderen, noch beperken. Zij kan dus a
(7) E. KRINGS,

Enkele beschouwingen betreffende de rechtsstaat, scheiding der machten en Rechterlijke Macht », R. W., 1989-90, blz.
183, nr. 33.
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fOrtiori niet in de plaats treden van de

andere "machten ". De functies van opsporing, gerechtelijk onderzoek en rechtspraak moeten onverlet blijven, alsmede
de bestuursopdrachten van de Uitvoerende Macht, daar die een volstrekt verschillende doelstelling hebben dan die
welke de Kamers bij een parlementair
onderzoek mogen beogen » (8).
Het onderzoeksrecht kan aldus niet tot
doel noch tot gevolg hebben dat een parlementaire commissie zich bevoegdheden
kan toeeigenen die de Grondwet en de
internationale verdragen inzake rechten
van de mens bij uitsluiting toekennen
aan de rechtbanken, rechters of tot de uitoefening van gerechtelijke functies gemachtigde magistraten, of dat zij zich
rechtstreeks of onrechtstreeks ka~ mengen in de uitvoering van opdrachten in
verband met die bevoegdheden.
Een parlementaire onderzoekscommissie kan een persoon slechts horen als getuige, als talk of als deskundige, geenszins als verdachte of beklaagde. Dat
leden van een dergelijke commissie hun
bevoegdheid te buiten zouden gaan
geeft, althans in Nederland, aanleiding
tot kritische bedenkingen : << Parlementariers bezitten echter de vereiste deskundigheid noch de nodige onafhankelijkheid, die van rechters wel wordt geeist.
Zij zijn politiek gebonden, hebben een
achterban en zijn afhankelijk van publiciteit. De verleiding om voortijdig met
conclusies naar buiten te komen is sorns
groat. Politieke belangen kunnen een ongekleurde beoordeling in de weg staan.
De commissieleden moeten over hun bevindingen verantwoording afleggen aan
het parlement en vervolgens als lid van
dat parlement een politiek oordeel vellen ' (9).
Samenvattend kan ik stellen dat, onclanks de ruime bevoegdheden die de
Grondwet en de wet van 3 mei 1880 aan
de parlementaire onderzoekscommissie
(8) Gedr.St., Kamer, 1989-1990, nr. 860/2, 7.
Zie oak A. ALEN en F. MEERSSCHAVT, « Beschouwingen omtrent het wezen van het parlementair onderzoeksrecht », in Liber Amicorum
prof. em, E. Krings, Brussel, 1991, blz. 16
nr. 18.
(9) S.J.P. SNIJDER, I.e. Over in 't bijzonder de
gevolgen van de openbaarheid van de zittingen; zie oak noot 't H. onder een arrest van de
Hoge Raad der Nederlanden van 9 december
1986, Nederlandse Jw'ispl'Udentie, 1987, blz.
2197, nr. 2, ten tweede en ten derde
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geven, opsporing en vervolging van straf~
bare feiten niet haar zaak is; zij is geen
buitengewoon opsporingsorgaan.
Het bestreden arrest
Binnen dit wettelijk kader werd voor
het Hof van Beroep te Antwerpen het
probleem opgeworpen van de regelmatigheid van bewijsmiddelen die de parlementaire onderzoekscommissie zou hebben verzameld, en die door de onderzoeksrechter bij het door hem gevoerde
gerechtelijk onderzoek werden gevoegd.
Het arrest zegt dat het niet te oordelen heeft over de regelmatigheid van de
rechtspleging voor de parlementaire onderzoekscommissie, doch aanvaardt principieel dat een parlementaire onderzoekscommissie de regelmatigheid van
de strafvordering niet aantast, en dat het
verslag van de parlementaire onderzoekscommissie vanuit strafrechtelijk
oogpunt niet door nietigheid is aangetast.
Als feitelijke gegevens neemt het aan
dat terwijl een gerechtelijk onderzoek
aan de gang was, over dezelfde feiten
een parlementair onderzoek werd ingesteld waarbij de verweerders onder eed
werden gehoord, terwijl « oak de openbare opinie en de dagbladpers er geen twijfel over lieten bestaan dat deze twee personen de hoofdschuldigen waren in het
milieuschandaal »; het verslag van de onderzoekscommissie werd bij het gerechtelijk onderzoek gevoegd en de verweerders werden ondervraagd over voor de
parlementaire commissie afgelegde verklaringen.
Steunend op artikel 14 van het
I.V.B.P.R., dat de verdachte beschermt
tegen de verplichting om zichzelf te beschuldigen, en de algemene beginselen
van het Belgisch strafrecht die zich ertegen verzetten dat een beklaagde onder
eed wordt gehoord, formuleren de appelrechters als regel dat het verhoor onder
eed van personen tegen wie een gerechtelijk onderzoek lopende is, over feiten
die het voorwerp van dit onderzoek uitmaken, een flagrante schending is van
de rechten van de verdediging.
Daarna onderzoeken zij de gevolgen
die aan deze vaststelling moeten worden
verbonden; het verwijderen van het parlementair verslag uit het strafdossier, of
er geen acht op slaan, kan niet want:
1) vanuit strafrechtelijk oogpunt is het
geen onrechtmatig verkregen bewijs;

2) eens de strafrechter kennis heeft genomen van de onder eed afgelegde verklaringen kan hij niet meer op objectieve wijze oordelen, en 3) de vrijheid van
verdediging van de verweerders is onherstelbaar aangetast nu zij in het gerechtelijk onderzoek werden ondervraagd over de verklaringen die zij
onder eed hebben afgelegd.
De appelrechters besluiten daaruit dat
de schending van het zwijgrecht van de
verweerders onomkeerbaar is en hun
grondrechten en het recht op een eerlijk
proces aantast; zij oordelen dat de strafvordering van het openbaar ministerie
niet ontvankelijk is.
Het zwijgrecht
Centraal in deze redenering staat het
zwijgrecht zoals de appelrechters het begrijpen, het recht van elke verdachte of
beklaagde in een strafproces om niet te
antwoorden op vragen die hem worden
gesteld.
Nu is het << zwijgrecht » een simpele
samenvatting van een complex begrip
(10). Volgens recente rechtsleer is in ons
systeem van strafrecht aan de verdachte
met betrekking tot de door hem in te nemen processuele houding de vrijheid toegekend, en moet de rechter dienovereenkomstig terughoudendheid in acht nemen bij het verbinden van consequenties
aan verdachtes houding, en verder : << In
dit systeem - waarvan de onschuldpresumptie (art. 6, tweede lid, Verdrag van
Rome) een hoeksteen is - past het in
beginsel niet, de verdachte rechtsplichten op te leggen met het oog op diens actieve medewerking aan het onderzoek.
Derhalve kan aan de verdachte oak geen
plicht tot het doen van uitsluitend waarheidsgetrouwe mededelingen worden opgelegd. Omgekeerd heeft het geen zin te
spreken over een de verdachte toekomend "liegrecht ". Een recht om te liegen kan de wet niemand toekennen;
hoogstens kan zij bepalen of aan geconstateerde onwaarheid in mededelingen
consequenties rnogen of moeten worden
verbonden » (11).
In de lijn van deze rechtsleer heeft het
Hof nag onlangs in een arrest van 11
(10) Zie PH. QuARRE, « Le droit au silence

»,

J.T., 1974, 525-528.
(11) W.L. BORST, De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnhem, 1985, 103.
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maar! 1992 (12) beslist dat het recht op
een eerlijk proces voor de beklaagde inhoudt dat hij, zoals trouwens uitdrukkelijk bepaald door art. 14.3.g I.V.B.P.R.,
niet kan worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of schuld te bekennen.
Nu is het evident, oak al heeft dit artikel slechts betrekking op de strafprocedure en werden de verweerders voor de
parlementaire commissie gehoord als getuigen en niet als beklaagden, dat een
verhoor onder eed, indien het zou geschieden om de waarborgen te omzeilen
die aan een beklaagde in het kader van
een gerechtelijk onderzoek toekomen,
een grove schending van zijn recht van
verdediging uitmaakt en strijdig is met
het begrip eerlijk proces.
In de voorliggende zaak werd noch
wordt die omstandigheid aangevoerd.
Indien nu de rechtspositie van de verweerders in het kader van een parlementair onderzoek nader wordt bekeken, dan
blijkt dat zij ook daar niet konden worden gedwongen tot het afleggen van
zichzelf belastende verklaringen.
Het « zwijgrecht » voor de parlementaire onderzoekscommissie is in Belgie
evenwel nog niet in een uitdrukkelijke
wettekst vastgelegd. Nag niet, daar het
voormelde wetsvoorstel Arts c.s. dat op 9
juli 1992 bij de Senaat werd ingediend
desaangaande in het nieuwe artikel 8 in
fine bepaalt : « Onverminderd het inroepen van het beroepsgeheim in artikel
458 van het Strafwetboek, kan iedere getuige inroepen dat hij zich, door naar
waarheid een verklaring af te leggen,
zou kunnen blootstellen aall strafvervolging en derhalve getuigenis weigeren »
(artikel 3 van het wetsvoorstel) (13).
Uit de toelichting bij het wetsvoorstel
blijkt dat aldus voorgesteld wordt het
recht om geen getuigenis af te leggen als
men zich daardoor aan strafvervolging
zou kunnen blootstellen, nu expliciet in
de wettekst op te nemen.
De bestaande toestand vindt steun in
de voorbereidende werken van de wet op
het parlementair onderzoek. Tijdens de
besprekingen die voorafgingen aan het
tot stand komen van de wet van 3 mei
1880 was meermaals aandacht gewijd
aan dit probleem. Zo werd in 1865 in de
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Kamer van Volksvertegenwoordigers de
vraag gesteld of een persoon die door de
parlementaire onderzoekscommissie onder eed werd verhoord, kon worden gedwongen te antwoorden op vragen die
hem ertoe zouden brengen een feit te bekennen dat aanleiding kon geven tot
strafvervolging; de minister van Justitie
nam het standpunt in dat een ondervraagde het recht had op dergelijke vragen niet te antwoorden en dat hij voor
deze weigering geen straf kon oplopen
(14); deze stelling is in dezelfde Kamer
herhaald op 10 maart 1880 door de toenmalige minister van Justitie (15).
De rechtsleer is, voor zover mij bekend, ter zake unaniem. Ik verwijs naar
de Pandectes belges, die in 1891 onder
bet trefwoord Enquete parlementaire
schrijven: « Les temoins ne seront pas
obliges de rE!pondre aux interrogations
qui porteront sur des delits qui leur sont
imputes (... ) >> (16), en naar jongere
rechtsleer, die even affirmatief stelt:
« De getuigen zijn evenwel niet verplicht
om te antwoorden op ondervragingen die
betrekking hebben op misdrijven die
hen ten laste worden gelegd >> (17).
Mijn besluit uit dit alles is dat de verweerders voor de parlementaire onderzoekscommissies konden weigeren te
antwoorden op vragen die hen ertoe zouden verplicht hebben verklaringen af te
leggen die tegen hen hadden kunnen
worden gebruikt in de strafprocedure.
Zelfs in de ongerijmde veronderstelling dat de parlementaire commissie van
oordeel zou zijn dat zij als getuigen verplicht waren te spreken, stond haar geen
dwangmiddel ter beschikking; in de extreme hypothese dat de minister van
Justitie het openbaar ministerie opdracht zou geven desaangaande vervolgingen in te stellen, dan nog bleef het
aan een onafhankelijke rechter om te
oordelen, en zou het zwijgen van de verweerders, gelet op de voren vermelde opvattingen van de wetgever, de rechtsleer
en de imperatieve regel van art. 14.3.g
I.V.B.P.R., niet tot een strafrechtelijke
veroordeling leiden.
(14) Hand,, Kamer, 1864-1865, 515 en 538.
(15) Hand., Kamer, 1879-1880, 654.

(12) Cass., 11 maart 1992, A.R. nr. 9477, A.C,
1991-92, nr. 362.
(13) Gedr.St.,
nr. 446/1, 8.

Senaat,

B.Z.

1991-1992,

(16) Pandectes belges, vo Enquete parlementaire, nr. 78.
(17) G. TRAEST, « Het recht van onderzoek
van het parlement », in Administratief Lexicon, Brugge, 1979, 38.
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mijn mening
onvoldoende uit het arrest; sterker nag, met betrekking tot een
essentieel onderdeel geven zij zelfs aan
dat zij aan de buitenkant van het onderzoek, aan de oppervlakte blijven.
Om in de gegeven omstandigheden
van schending van artikel 14.3.g
I.V.B.P.R. te kunnen spreken "is allereerst vereist dat de beklaagde verplicht
was om voor de parlementaire commissie te verschijnen, en dat hij aldaar verplicht werd om te antwoorden op de vragen die hem werden gesteld.
Nu stelt het arrest wel vast dat de verweerders voor de parlementaire commis•
sie onder morele druk stonden, en geeft
het de redenen waarop het die vaststel• •
ling laat steunen, maar dat is naast de
voorafgaande kwestie : wat ontbreekt is
Tegen het arrest van 30 januari 1992
de vaststelling dat de verweerders verzijn tijdig en regelmatig voorzieningen
plicht werden om voor de commissie te
ingediend door de procureur-generaal bij
verschijnen, en dat zij daar niet uit vrije
het Hof van Beroep te Antwerpen, en de
wil een verklaring onder eed hebben afbeide burgerlijke partijen. Ik neem mij
gelegd, maar daartoe werden gedwonvoor slechts enkele van de door hen aangen.
gevoerde middelen te bespreken, en
meer bepaald die waarvan naar mijn opHet ontbreken van deze vaststelling is
vatting de gegrondheid best wordt aan- ·des te frappanter nu de burgerlijke pargetoond.
tij Studiecentrum voor Kernenergie in
conclusie had aangevoerd dat de parleHet bestreden arrest houdt in dat het
mentaire onderzoekscommissie op geen
vonnis van de Correctionele Rechtbank
enkele wijze « partij Smet » of « partij
te Turnhout van 3 oktober 1990 wordt
Van de Voorde » heeft gedwongen te
vernietigd in zoverre dit Van De Voorde
spreken.
en Smet heeft veroordeeld; het beslist
dat de strafvordering in hunnen hoofde
Daarnaast weigert het arrest zelfs uitniet ontvankelijk is, legt de kosten ten
drukkelijk in te gaan op het verweer van
laste van de Staat en verklaart zich niet
de procureur-generaal bij het hof van bebevoegd om te oordelen over de civielroep, die opgeworpen had dat uit het sterechtelijke vorderingen.
nografisch verslag blijkt dat aan de verweerders bij hun ondervragingen steeds
De afwezigheid van dwang voor en tijde vrijheid werd gelaten om al dan niet
dens het verhoor van de verweerders
door de parlementaire onderzoekscom- ·op de gestelde vragen te antwoorden; de
appelrechters zijn voorbijgegaan aan de
missie
concrete verwijzingen naar het stenograVooraleer de strafrechter een zo ingrij-. fisch verslag van de ondervraging van de
pende beslissing neemt als het ontzegverweerders voor de onderzoekscommisgen van de strafvordering aan het opensie, en hebben integendeel beslist dat
baar ministerie, dit wil zeggen dat hij . desaangaande de inhoud van de verklavaststelt dat geen recht tot strafvervolringen aan de parlementaire commissie
ging aanwezig is, moet hij bijzonder
geen belang had.
zorgvuldig onderzoeken of inderdaad alle.
De beide feitelijke OJl?.Standigheden (de
feitelijke voorwaarden vervuld zijn die
vrijwillige verschijning voor de commishem in staat stellen te beslissen dat in
het concrete geval elke vervolging moet. sie, en de beperking van de afgelegde
verklaringen tot wat de verweerders
worden geacht in strijd te zijn met de
wensten te verklaren) worden door het
fundamentele beginselen van een goede
arrest niet uitgesloten vermits ze zelfs
rechtsorde; te dezen diende te worden
niet onderzocht zijn.
nagegaan of inhoudelijk een onherstelbare schending van het recht van verdediKan het arrest dan terecht beslist heb~
ging bleek.
·ben dat het recht van verdediging onherIndien de appelrechters dit onderzoek
stelbaar geschonden is? Indien de veral uitgevoerd hebben blijkt dit - naar
weerders Zich vrijwillig hebben aangebo-

Nu stelt oak het bestreden arrest het
bestaan van het « zwijgrecht » van een
getuige voor een parlementaire onderzoekscommissie niet uitdrukkelijk in
vraag: slechts terloops oordelen de
appelrechters dat het zwijgrecht niet
werd gewaarborgd door de parlementaire commissie; zij motiveren hun standpunt niet, ondanks het feit dat het openbaar ministerie geconcludeerd had dat
uit het stenografisch verslag van de verhoren bleek dat de parlementaire commissie aan de verweerders de vrijheid
had gelaten al dan niet te antwoorden.

462

HOF VAN CASSATIE

den om onder eed te worden gehoord, en
indien hun de vrijheid werd gelaten om
niet te antwoorden op bepaalde vragen,
op welke wijze werden zij dan gehinderd
in de vrije uitbouw van hun verdediging?
In zijn algemeenheid is het derhalve
onjuist te stellen, zeals de appelrechters
doen, « dat het verhoor onder eed van
personen tegen wie een gerechtelijk onderzoek lopende is over feiten die het
voorwerp van dit onderzoek uitmaken
een flagrante schending is van de rechten van de verdediging ».
Dat is niet de draagwijdte van artikel
14.3.g I.V.B.P.R. dat bepaalt dat een verdachte er recht op heeft niet te worden
gedwongen tegen zichzelf te getuigen of
een bekentenis af te leggen.
Ten andere, het aanwenden tegen de
beklaagde van verklaringen die hij betreffende de feiten der tenlastelegging
onder eed heeft afgelegd, is niet ondenkbaar in het Belgisch strafrecht. Met verwijzing naar Braas, die zelf steunt op oudere Franse rechtspraak (18), wordt oak
thans nag door Franchimont betoogd dat
er geen principieel bezwaar tegen is dat
de onderzoeksrechter een persoon, die te
goeder trouw als getuige onder eed werd
gehoord, in dezelfde zaak in beschuldiging stelt (19).
Er zijn trouwens nag situaties denkbaar waarin de strafrechter geconfronteerd wordt met de verklaring onder eed
van een beklaagde : een strafonderzoek
bij voorbeeld dat in Engeland werd gevoerd en waarbij de beklaagde aldaar
overeenkomstig de plaatstelijke regels
(op eigen verzoek) een verklaring onder
eed heeft afgelegd, die gevoegd is bij het
strafdossier, op grond waarvan hij voor
de Belgische strafrechter vervolgd wordt.
Is dan het recht van verdediging geschonden? Kan de rechter dan niet meer
objectief oordelen?
Ik wil niet beweren dat het verhoor
onder eed van een beklaagde in Belgie
in de regel wettelijk is; alleen komt het
mij voor dat de gelijkstelling « verklaring door de beklaagde onder eed afgelegd » met « nietigheid van het onderzoek » te absoluut is en genuanceerd
moet worden.
(18) Cass., fr., 8 december 1899, D.P., 1903, I,
457. Cass., fr., 22 december 1938, D.H., 1939,
181.
(19) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MAs-

SET, Manuel de procedm·e penale, Luik, 1989,

noot 164, biz. 311.
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Het eerste en het tweede onderdeel
van het tweede middel van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Antwerpen, en het daarmee overeenstemmende tweede onderdeel van het eerste
middel van de burgerlijke partij T.N.H.
(voorheen Transnuklear) komen mij derhalve gegrond voor wegens schending van
artikel 97 van de Grondwet.
Het ontbreken van « zelfincriminatoire >>
verklaringen, en de beweerde miskenning van het zwijgrecht
In de mate dat u oordeelt dat artikel
97 van de Grondwet niet geschonden is,
en dat de voren besproken beslissingen
van de appelrechters regelmatig gemotiveerd zijn, wil ik aan uw aandacht onderwerpen het vierde onderdeel van het
eerste middel en het tweede onderdeel
van het tweede middel van de burger!ijke partij T.N.H.
De onderdelen bekritiseren het arrest
in zoverre het oordeelt dat door de verstrengeling van het parlementair met
het gerechtelijk onderzoek het recht van
verdediging is geschonden en de strafvordering zelf door nietigheid is aangetast.
Deze burgerlijke partij voert aan dat
het loutere feit « dat een beklaagde als
getuige onder eed wordt verhoord door
een parlementaire onderzoekscommissie
over feiten die het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek tegen hem uitma~
ken, en achteraf door de onderzoeksrechter wordt verhoord over zijn verklaringen onder eed afgelegd voor die commis~
sie, geenszins inhoudt dat die beklaagde
werd verplicht "zelfincriminatoire " verklaringen af te leggen in de zin van
voormeld Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten ( ... ),
noch dat hij (ge)hinderd zou zijn geweest in de uitoefening van zijn recht
om zich tegen de hem ten laste gelegde
strafbare feiten te verdedigen zeals hij
oordeelde dit te moeten doen tijdens de
van het parlementair onderzoek val·
strekt onafhankelijke rechtspleging.
Het feit alleen dat een persoon onder
eed wordt verhoord door een parlementaire onderzoekscommissie, zelfs over
feiten waarover reeds een gerechtelijk
strafonderzoek is gestart, impliceert
geenszins dat die persoon verplicht
wordt "zelfincriminatoire" verklaringen
af te leggen zoals bedoeld in artikel
14.3.g van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
noch dat hij noodzakelijk wordt gehin-
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derd in de uitoefening van zijn recht van
verdediging in een later strafproces.
Zulks zou slechts denkbaar zijn mocht
daadwerkelijk uit de feitelijke toedracht
blijken dat het zwijgrecht van de ondervraagde persoon, dat deel uitmaakt van
zijn recht van verdediging, is miskend
en dat zodoende bepaalde verklaringen,
die later als bewijsmiddelen zouden kunnen worden aangevoerd, op onwettige
wijze werden verkregen ».
Dit veronderstelt evenwel dat concrete,
feitelijke elementen worden vastgesteld
waaruit kan worden afgeleid dat de beklaagde daadwerkelijk in zijn recht van
verdediging werd gehinderd; dat blijkt in
deze zaak niet te zij n aangetoond.
Miskenning van de bewijskracht
Het achtste onderdeel van het enig
middel van de burgerlijke partij Studiecentrum voor Kernenergie houdt hiermee nauw verband; op grand van een
nauwkeurige analyse van het procesverbaal van verhoor van Smet door
de onderzoeksrechter, en van het
« kantschrift )} waarbij de onderzoeksrechter aan de gerechtelijke politie opdracht geeft tot verhoor van Van De
Voorde, stelt het in fine dat het arrest
van deze stukken een interpretatie geeft
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, en zodoende de bewijskracht
ervan miskent.
De eerste vraag die ter zake moet worden beantwoord is of, zoals in de memorie van antwoord namens Van De Voorde wordt opgeworpen, het hof van beroep de schending van het recht van
verdediging uit deze stukken afleidt, dan
wel of het deze stukken enkel als illustratie vermeldt, in welk geval een eventuele miskenning van de bewijskracht irrelevant zou zijn.
Uit de plaats van de overweging in het
bestreden arrest, en de wijze waarop ze
verwoord is meen ik dat het hof van beroep werkelijk (en uitsluitend) op de
voormelde, nauwkeurig aangeduide stukken steunt om tot de verstrengeling van
het parlementair en het gerechtelijk onderzoek te besluiten.
Er rest dus na te gaan of de bewijskracht van die stukken is miskend door
het hof van beroep.
Wat Van De Voorde betreft blijkt
geenszins uit het aangehaalde stuk dat
de onderzoeksrechter hem in kennis
deed stellen van de bevindingen van de
parlementaire commissie, en dit in strijd
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met de formele vaststelling van het arrest.
Daarenboven hebben slechts twee vragen van een vragenlijst die bijna vijf
bladzijden lang is (het « kantschrift »
van 25 augustus 1988), betrekking op de
verklaringen die Van De Voorde voor de
commissie zou hebben afgelegd : tweemaal doet de onderzoeksrechter vragen
welke verklaring hij over een bepaald
onderwerp voor de parlementaire commissie heeft afgelegd, situatie die een
gans andere connotatie heeft dan indien
Van De Voorde een voor de commissie
afgelegde verklaring voor de voeten zou
zijn geworpen, en hij daarover uitleg
had moeten geven; dit is niet het geval.
Zoals oak uit de toelichting bij het onderdeel blijkt zegde Van de Voorde trouwens dat hij meende aan de commissie
een antwoord gegeven te hebben in de
zin van de antwoorden, die hij (eerder)
gegeven had in het gerechtelijk onderzoek.
Wat Smet betreft is de situatie nag
duidelijker : oak aan hem is door de onderzoeksrechter geen kennis gegeven
van de bevindingen van de parlementaire commissie, wel van een tekst van
minder dan twintig regels, die woordelijk
vermeld zijn in het proces-verbaal van
verhoor van 19 december 1988 en die uitsluitend betrekking hebben op de wijze
waarop het gerechtelijk onderzoek is
begonnen. Oak hier is er dus een flagrante onjuistheid in het arrest.
Daarnaast, en dat is de enige verklaring waarop de aangevochten vaststelling van het bestreden arrest kan slaan,
verklaarde Smet woordelijk : « Ik ben inderdaad verhoord door de Parlementaire
Commissie en aldaar heb ik verklaard
dat ik een goede prijs met T.N. bedongen heb. Voor deze Commissie heb ik inderdaad formeel ontken(d) dat een dubbele of fictieve facturatie zou hebben
plaats gevonden ». Dat is alles, vier regels op een geheel van meer dan vijftien
bladzijden ondervraging.
In het onderdeel wordt ook nog melding gemaakt van de vraag naar de
winst die Smet zou hebben genomen,
maar die berust op een (onjuist) persartikel, en niet op het verslag van de commissie. Onrechtstreeks blijkt er wel uit
dat Smet voor de parlementaire onderzoekscommissie, waar hij volgens het arrest gedwongen werd zichzelf te beschuldigen, op de desbetreffende vraag niet
heeft geantwoord, en nadien bij de onderzoelfsrechter wel.
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Volledigheidshalve voeg ik er nog aan
toe dat bedoeld verhoor op 19 december
1988 door de onderzoeksrechter a.h.w.
eindigt met de verklaring van Smet: « Ik
ontken formeel mij plichtig gemaakt te
hebben aan bovengenoemde tenlasteleggingen en zeals geformuleerd door de
burgerlijke partij T.N. ».
Ik ben aldus geneigd oak het onderdee! onder dit aspect gegrond te bevinden, temeer daar nergens een concreet
bewijs wordt aangebracht voor een door
de verweerders onder dwang afgelegde
nadelige verkaring; het arrest beslist uitdrukkelijk dat het er niet op aankomt na
te gaan welke verkaringen werden afgelegd.
Ik doe opmerken dat de appelrechters
nadien wei de term bekentenissen gebruiken, wellicht om de schamelheid van
hun redengeving te verbergen, maar duidelijk in strijd met de realiteit: vooralsnog zijn geen bekentenissen aangetoond.
Verweerders geven dit in subsidiaire orde met zoveel woorden toe : volgens een
memorie van antwoord gebruikt het arrest wel het woord bekentenissen, maar
bedoeld het niet echt bekentenissen.
Ik heb betoogd dat de door het hof van
beroep vastgelegde verstrengeling van
het parlementair en het gerechtelijk onderzoek ten laste van Smet bestaat uit
vier regels, waarin elk spoor van « zelfincriminatie » ontbreekt. Het is op grond
daarvan dat het arrest heeft beslist dat
de bezwaren tegen de beide verweerders
zelfs niet zullen worden onderzocht, en
maakt het dat een dossier van ongeveer
13.000 bladzijden over een samenlevingsgevoelige materie inhoudelijk onbehandeld blijft.
Tot daar de onderdelen van de middelen die ik wilde bespreken.

•

•

•

Voor een goede rechtsbedeling lijkt
mij het scrupuleus eerbiedigen van het
recht van verdediging noodzakelijk; het
moet een blijvende zorg zijn van alle
rechters en van iedereen die betrokken
is bij de uitoefening van de Rechterlijke
Macht; er kan niet nauwgezet genoeg op
toegezien worden. Aileen die handelswijze waarborgt een eerlijk proces, dat een
van de essenWHe verworvenheden is van
een democratische samenleving.
Maar anderzijds mag de controle van
de rechter geen wereldvreemde, louter
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theoretische centrale zijn, die beperkt
blijft tot holle woorden en een leeg, juridisch formalisme en die de toets van de
werkelijkheid moet vrezen.
Het onderzoek of het recht van verdediging geerbiedigd werd diende aan de
hand van de concrete feiten en de inhoud van de verklaringen te geschieden,
en dat hebben de appelrechters niet gedaan, minstens hebben zij het niet doen
blijken, alhoewel zij ertoe gevorderd waren.
Bij het zoeken naar het evenwicht tussen de belangen van een individu dat
wegens een misdrijf vervolgd wordt, en
de belangen van de schadelijdende partijen en de gemeenschap, hebben deze
laatsten oak recht op een zorgvuldige behandeling. In deze zaak is niet aangetoond dat dat gebeurd is, bijaldien concludeer ik tot vernietiging van het arrest
met verwijzing van de zaak naar een ander hof van beroep.
ARREST

(A.R. nr. 6416)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

I. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen :
Over het eerste middel en het eerste
onderdeel van het tweede middel:
het eerste middel gesteld als volgt :
schending van artikel 14.3.g van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (I.V.B.P.R.) opgemaakt te New York op 19 december
1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei
1981,
doordat, eerste onderdeel, het hof van
beroep uit het loutere feit dat aan (de
verweerders) die als getuigen voor de
parlementaire commissie waren opgeroepen, de eed werd opgelegd, afleidt dat de
rechten van de verdediging geschonden
werden, terwijl wie de eed heeft afgelegd
steeds het recht behoudt het antwoord te
weigeren op vragen die hem zouden
dwingen tot zelfincriminatoire verklaringen,
tweede onderdeel, het hof van beroep
voorhoudt dat de parlementaire commissie de (verweerders) had moeten inlich-
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ten van hun zwijgrecht, terwijl voormelde verdragsbepaling geenszins een dergelijke cautieverplichting oplegt;
derde onderdeel, het hof van beroep
het standpunt inneemt dat de (verweerders), geconfronteerd, tijdens het gerechtelijk onderzoek, met de verklaringen die
ze onder eed hadden afgelegd, op dusdanige wijze gehinderd werden in hun
recht van verdediging dat hun vrijheid
van verdediging op onherstelbare wijze
is aangetast, terwijl voormelde verdrags-.
bepaling (de verweerders) in het kader
van een strafonderzoek juist vrijwaart
tegen elke vervolging die van aard zou.
zijn hen te dwingen een bekentenis af te
leggen:
het eerste onderdeel van het tweede ·
middel gesteld als volgt : schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, het hof van
beroep voorhoudt dat de (verweerders)
verplicht zouden geweest (zijn) hun ver~
klaringen onder eed af te leggen, terwijl'
nergens in het arrest wordt aangeduid
op welke wijze zij gedwongen zouden ge~
weest zijn tot het afleggen van verklarin- ·
gen:

Wat het eerste onderdeel van die
beide middelen betreft :
Overwegende dat krachtens arti-.
kel 14.3.g, van het Internationaal
Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (I.V.B.P.R.), goedgekeurd bij de
wet van 15 mei 1981 en dat directe
Werking heeft in de interne Belgische rechtsorde, bij het bepalen van
de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging, eenieder,
in valle gelijkheid, recht heeft op de
volgende minimumgamnties: (onder
meer ... ) niet te worden gedwongen
tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen;
Dat deze verdragbepaling als dusdanig niet in de weg staat aan het
horen van een getuige door een parlementaire onderzoekscommissie, nu
zodanig verhoor, weze het onder
eed, niet geschiedt met het oog op
het bepalen van de gegrondheid van
een tegen de gehoorde ingestelde
strafvervolging doch uitsluitend met
als oogmerk de eigen doelstellingen
van het parlementaire recht van onderzoek;
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Overwegende dat in het Belgische
strafrecht geen algemeen beginsel
bestaat dat zich verzet tegen het horen onder eed van een getuige, door
een instantie vreemd aan de Rechterlijke Macht en buiten het kader
van een strafrechtelijke vervolging,
zelfs indien de gehoorde op dat
ogenblik, in een in de tij d reeds lop end gerechtelijk onderzoek de hoedanigheid heeft van verdachte of beklaagde en zelfs indien dat horen
als getuige, betre kiting he eft op de
feiten waarvan de gehoorde wordt
verdacht of waarvan hij is beklaagd
.bij het strafgerecht;
Dat het enkele feit van het horen
onder eed door een parlementaire
onderzoekscommissie, te dezen en
als dusdanig, geen miskenning uitmaakt van het recht van verdediging in het kader van de strafvordering, die buiten het parlementair
onderzoek afzonderlijk en hiervan
onafhankelijk verloopt;
Overwegende dat de appelrechters
evenwel vaststellen, eensdeels, dat
de beide verweerders door een parlementaire commissie onder eed
werden gehoord over de punten opgesomd op de bladzijden 22 en 23
van het bestreden arrest, anderdeels, dat het « verslag van de parlementaire commissie niet alleen bij
de stukken van het gerechtelijk onderzoek werd gevoegd, maar dat de
onderzoeksreLhter (... ) de (verweerders) (...) in kennis stelde van de bevindingen van de parlementaire
commissie en de (verweerders) nader ondervroeg of liet ondervragen
omtrent de verklaringen die ze voor
deze commissie onder eed hadden
afgelegd >>;
Dat de appelrechters op de bladzijden 21 en 22 van het bestreden
arrest inzonderheid vaststellen op
welke wijze de verweerders door de
voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie werden herinnerd aan hun wettelijke plicht te getuigen onder eed; dat de rechters
oordelen dat de verweerders ter zake gedwongen werden verklaringen
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af te leggen over zaken die oak tot
het voorwerp van het lopende strafonderzoek behoren;
Dat zij in die context oordelen dat
« het verhoor onder eed van personen tegen wie een gerechtelijk onderzoek lopende is over feiten die
het voorwerp van dit onderzoek uitmaken, een flagrante schending is
van de rechten van de verdediging;
dat een beklaagde (... ) beschermd is
tegen de verplichting tot zelfincriminatie, maar dat de algemene beginselen van het Belgisch Strafrecht
zich verzet(ten) tegen het verhoor
van een beklaagde onder eed »;
Dat zij daaruit te dezen besluiten
dat « deze schending van de rechten
van de verdediging de regelmatigheid van de strafvervolging aantast
en dat ze de nietigheid van de strafvervolging tot gevolg heeft »;
Dat de appelrechters in die context niet oordelen dat het recht van
verdediging van de verweerders
werd miskend aileen op groncf van
het horen onder eed door een parIementaire
onderzoekscommissie,
maar wei en inzonderheid op grand
van de vastgestelde latere toevoeging aan het strafdossier van het
verslag van de parlementaire onderzoekscommissie en de hierover gevoerde verhoren, waardoor het recht
van verdediging van de verweerders
onherstelbaar werd miskend, mitsdien hun recht op een eerlijk proces;
Overwegende dat het niet relevant
is na te gaan « of wie de eed heeft
afgelegd (bij een parlementaire onderzoekscommissie) steeds het recht
behoudt het antwoord te weigeren
op vragen die hem zouden dwingen
tot zelfincriminatoire verklaringen »,
nu de appelrechters de miskenning
van het recht van verdediging inzonderheid afleiden uit de omstandigheid dat na het horen onder eed
door de parlementaire onderzoekscommissie, het verslag over de in
feite en onder eed door de verweerders aldaar afgelegde verklaringen
werd toegevoegd aan het tegen de
verweerders lopende strafonderzoek,
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waarna de verweerders in dit strafonderzoek daarover opnieuw onderhoard werden, ditmaal uiteraard
zonder eedaflegging;
Dat waar in strafzaken, in de regel, een onder eed afgelegde verklaring niet rechtstreeks mag worden
afgedwongen van een verdachte of
een beklaagde, dusdanige onder eed
afgelegde verklaring, weze zij onrechtstreeks door bemiddeling van
een parlementaire onderzoekscommissie bekomen, evenmin aan het
strafonderzoek mag toegevoegd worden om er nadien het voorwerp uit
te maken van nader strafonderzoek
en er mede te worden vermengd;
Dat de appelrechters die een dergelijke vermenging vaststellen, vermogen ter zake in feite te oordelen
dat er onherstelbare miskenning is
van het recht van verdediging van
de verweerders en van hun recht op
een eerlijk proces;
Dat zij zodoende eisers strijdige
of andere feitelijke aanvoeringen
verwerpen, zijn conclusie beantwoorden en hun beslissing naar
recht verantwoorden;

Wat het tweede onderdeel van het
eerste middel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
hun beslissing niet stoelen op de
vereiste dat << de parlementaire commissie (de verweerders) had moeten
inlichten van hun zwijgrecht »;
Dat de appelrechters in antwoord
op de aanvoering dat « (de verweerders) zich steeds op hun zwijgrecht
konden beroepen om hun medewerking aan de parlementaire onderzoekscommissie te weigeren » enkel
oordelen dat ter zake « de schending
van het zwijgrecht van (de verweerders) niet kan worden goedgepraat
met de bewering dat ze zich maar
moesten onttrekken aan de hen opgelegde eed vooral nu deze moge!ijkheid hen niet werd medegedeeld »;
Dat de rechters zich zodoende
niet uitspreken over de vraag of deze of een dergelijke mededeling

Nr. 225

HOF VAN CASSATIE

daadwerkelijk hadden behoren te
geschieden maar enkel in feite vaststellen dat de verweerders in deze
zaak door de parlementaire commissie niet uitdrukkelijk werden ingelicht over hun recht om te zwijgen;
Dat bet Hof, zoals de appelrechters, voorts niet geroepen is om te
beslissen over de rechtsplegingsregels bij een parlementaire onderzoekscommissie, zodat er geen
grand is om na te gaan of een verdragsbepaling zoals het I.V.B.P.R.
een « cautieverplichting ))' oplegt in
bet kader van bet parlementaire onderzoek, zeals in het middel is aangevoerd;
Wat bet derde onderdeel van bet
eerste middel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen « enerzijds ondervraagt
de parlementaire commissie de beklaagden over de verklaringen afgelegd bij de onderzoeksrechter en,
anderzijds, verhoort de onderzoeksrechter de beklaagden over hun onder eed afgelegde verklaringen voor
de parlementaire commissie ));
Dat de appelrechters voorts de
strafvordering in hoofde van de verweerders niet ontvankelijk verklaren op grand dat " deze schending
van bet zwijgrecht de grondrechten
van (de verweerders) aantast en een
onomkeerbaar karakter vertoont ));
dat zij dit oordeel stoelen op de consideransen dat « de werking van de
parlementaire commissie op zodanige wijze verstrengeld io met bet gerechtelijk onderzoek (...) dat heel
bet gerechtelijk onderzoek alsook de
strafvervolging zelf besmet is door
deze praktijken (... ) dat de rechter,
die van deze bekentenissen kennis
heeft genomen, op zulke wijze is
be1nvloed dat hij geen abstractie
meer kan maken van de gegevens
die middels (... ) krenking van de
rechten van de verdediging werden
vergaard (... ) » en « dat bet euvel
niet kan worden opgelost door de
verwij dering van het verslag van de
parlementaire commissie (... ) maar
dat bet recht op een eerlijk proces
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zelf is aangetast door deze aanslag
op bet zwijgrecht van (de verweerders) »;
Dat de appelrechters door aldus
de toevoeging aan bet strafdossier
van de bij een parlementaire commissie onder eed afgelegde getuigenverklaringen van de verweerders, tegen wie een strafonderzoek
werd gevoerd, en bet daarop gevolgde verdere strafonderzoek daarover, ter zake strijdig te achten met
het recht van de verweerders om
hun verdediging vrij en ongehinderd
te organiseren, het in het middel
aangehaalde artikel l4.3.g I.V.B.P.R.
schenden noch beperken maar hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het eerste middel en het eerste onderdeel van bet tweede middel
niet kunnen worden aangenomen;

Over het vierde middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen vervat
in hoofdstuk IV van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
en artikel 216bis van het Wetboek van
Strafvordering betreffende het verval
van de strafvordering en de artikelen
vervat in titel III, hoofdstuk I, van het
Wetboek van Strafvordering betreffende
de nietigheid van het onderzoek en van
het vonnis,
doordat het hof van beroep voorhoudt
dat de strafvordering niet ontvankelijk
zou zijn, terwijl de gronden die hiervoor
worden ingeroepen, niet voorzien zijn
door de voormelde wetsartikelen :

Overwegende dat de in bet middel
vermelde wetsartikelen geen limitatieve opsomming vormen en als dusdanig niet verhinderen dat de strafvordering in voorkomend geval op
andere gronden niet ontvankelijk
kan worden verklaard;
Dat de appelrechters die, zoals boger is uiteengezet, vooreerst tot het
besluit komen dat de strafvordering
niet ontvankelijk is, niet meer vermogen naderhand nag verder de bewijswaarde te onderzoeken van de
overige tot staving van de gegrond-
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heid van die strafvordering aange-

voerde gegevens;
Dat het middel niet kan worden

aangenomen;
En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid

voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van het Stu-

diecentrum voor Kernenergie :
Over het middel van eisers memorie,
gesteld als volgt : schending van de arti- ·
kelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 61, 154, 189, 211, 317 van het
Wetboek van Strafvordering, 14, 24, 37,
40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 1, 4, 6,
8, 9 van de wet van 3 mei 1880 op het
parlementaire onderzoek, 40, 97 van de
Grondwet, 6, in het bijzonder 6.1 van het.
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden d.d. 4 november 1950,
goedgekeurd door de wet van 13 mei
1955, 14, in het bijzonder 14.1 en 14.3.g
van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten van
19 december 1966, goedgekeurd door de
wet van 15 mei 1981, van het algemeen
rechtsbeginsel, houdende eerbiediging
van de rechten van de verdediging en
van de algemene beginselen betreffende.
het bewij s in strafzaken,
doordat het bestreden arrest - na te
hebben vastgesteld dat de beklaagden de
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering hebben opgeworpen bij de aanvang
van de behandeling van de zaak in hager ·
beroep en zij daartoe een flagrante
schending van de rechten van de verdediging aanvoeren, meer bepaald bestaan- ·
de in de schending van het zwijgrecht en
van het verbod van zelfincriminatie (blz.
20); dat de onderzoeksrechter te Turn-·
hout op 12 oktober 1987 werd gevorderd
door de Procureur des Konings wegens
omkoping van ambtenaren ten laste van ·
onbekenden en die vordering op 11 december 1987 werd uitgebreid tot valsheid
in geschrifte en gebruik van valse stuk- ·
ken en overtreding van artikel 488bis
van het Strafwetboek inzake externe beveiliging van kernmateriaal, vorderingen
die welisWaar « in incertam personam ))
geschiedden, doch het van meetaf voor
elkeen duidelijk was dat de strafvordering in feite gericht was tegen Norbert
Van De Voorde en Karel Smet, tegen wie
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aile onderzoeksdaden waren gericht en
die trouwens na luttele tijd in beschuldiging werden gesteld (biz. 21), alsmede
dat, hangende het gerechtelijk onderzoek, de parlementaire commissie werd
ingesteld en Van De Voorde en Smet
werden verhoord onder eed, waarbij de
voorzitter van deze commissie zich meer
bepaald tot Smet richtte in de volgende
bewoordingen : « Ik herinner U eraan dat
de onderzoekscommissie de bevoegdheden heeft die het Wetboek van Strafvordering aan de onderzoeksrechter toekent
(artikel 4 van de wet van 1880). Ik vraag
U de eed af te leggen en leg er de nadruk op dat U door een valse getuigenis
kan worden gestraft met een gevangenisstraf van 2 maanden tot 3 jaar en dat U
voor een termijn van ten minste 5 jaar
en ten hoogste 10 jaar kan worden ont·zet van het recht om te kiezen en gekozen te worden (artikel 9) », waarna Smet
de eed aflegt in volgende termen : « Ik
· zweer te zullen spreken zonder haat en
zonder vrees en de gehele waarheid en
niets anders dan de waarheid te zullen
· zeggen » (zitting van woensdag 1 juni
1988) en oak Van De Voorde in dezelfde
termen werd gewaarschuwd en bedreigd: « Monsieur Van De Voorde, je
vous rappelle que vous temoignez sous
serment que vous avez prete lors de votre precedente audition » (zitting van 25
mei 1988) (biz. 21-22) - beslist dat de
strafvordering in hoofde van Van De
Voorde en Smet niet ontvankelijk is (biz.
26), om de motieven dat (( (het) verslag
van de parlementaire commissie niet aileen bij de stukken van het gerechtelijk
onderzoek werd gevoegd, maar dat de
onderzoeksrechter a.m. op 25 augustus
1988 en 19 december 1988 de beklaagden
Van De Voorde en Smet in kennis stelde
van de bevindingen van de parlementai·re commissie en de beklaagden nader
ondervroeg of liet ondervragen omtrent
de verklaringen die ze voor deze commissie onder eed hadden afgelegd (verhoor door O.R. van Karel Smet van 19
december 1988; kantschrift van de O.R.
te Turnhout van 25 augustus 1988 aan de
Gerechtelijke Politie te Turnhout); (... )
dat het verhoor onder eed van personen
"tegen wie een gerechtelijk onderzoek lopende is over feiten die het voorwerp
van dit onderzoek uitmaken een flagrante schending is van de rechten van de
v.erdediging; dat een beklaagde niet aileen overeenkomstig artikel 14 van het
I,V.B.P.R. beschermd is tegen de verplichting tot zelfincriminatie, maar dat
de algemene beginselen van het Belgisch
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Strafrecht zich verzet(ten) tegen het verhoor van een beklaagde onder eed, (...)
dat deze schending van de rechten van
de verdediging de regelmatigheid van de
strafvervolging aantast en dat ze de nietigheid van de strafvervolging tot gevolg
heeft; dat het verslag van de parlementaire commissie vanuit strafrechtelijk
oogpunt niet door nietigheid is aangetast
als onrechtmatig verkregen bewijs, dat
alzo uit het strafdossier kan worden geweerd of waarop het hof (van beroep)
geen acht zou slagen, maar dat het verhoor onder eed van de beklaagden over
de kern van de telastleggingen niet anders kan dan de strafvervolging zelf aantasten daar de strafrechter, eens dat hij
kennis heeft genomen van deze onder
eed afgelegde verklaringen, niet meer op
objectieve marrier kan oordelen over de
zaak zelf; dat, anderzijds, de beklaagden,
geconfronteerd met de verklaringen die
ze onder eed hebben moeten afleggen,
op dusdanige wijze gehinderd werden in
hun recht van verdediging dat hun vrijheid van verdediging op onherstelbare
wijze is aangetast; (... ) dat (... ) het verhoor onder eed van een beklaagde, op
zulke fundamentele wijze de vrijheid
van de beklaagde aantasten dat heel bet
strafonderzoek hierdoor is besmet, en,
anderzijds, dat de rechter, die van deze
bekentenissen kennis heeft genomen, op
zulke wijze is belnvloed dat hij geen abstractie meer kan maken van de gegevens die middels deze krenking van de
rechten van de verdediging werden vergaard, zodat client te worden vastgesteld
dat de strafvervolging zelf door nietigheid is aangetast; (... ) dat het er niet op
aankomt na te gaan welke verklaringen
onder morele druk werden afgelegd,
maar wel of er druk werd uitgeoefend en
eens bewezen dat er druk werd uitgeoefend, de strafvordering nietig is, welke
verklaringen ook werden afgelegd; dat
m.a.w. het geen belang heeft welke de
precieze inhoud is van de onder eed afgelegde verklaringen betreffende de hen
ten laste laste gelegde feiten, maar dat
de beklaagden door het afleggen van deze eed niet meer vrijelijk konden beslissen over de marrier waarop ze hun verdediging voerden; (...) dat de burgerlijke
partij S.C.K. aanvoert dat geen concrete
rechtsgrond wordt aangetoond voor de
schending van artikel 14.3 .g van bet
I.V.B.P.R. houdende verbod van zelfincriminatie gezien de beklaagden op geen
enkele wij ze gedwongen werden om te
spreken; dat bet loutere feit dat beklaagden onder eed werden verhoord geens-
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zins betekent dat zij verplicht werden te
antwoorden; dat zij te allen tijde machten zwijgen; dat bet verbod om de eed op
te leggen aan een verdachte niet geldt
voor een parlementaire onderzoekscommissie; dat ook bet feit dat werd nagelaten beklaagden te wijzen op hun zwijgrecht geen verdragsschending zou inhouden; dat de kennisgeving van het zwijgrecht niet is ingeschreven in het Belgisch strafprocesrecht zodat de parlementaire onderzoekscommissie niet verplicht was beklaagden enige cautie te
geven; dat de bepaling van artikel 14.3.g
I.V.B.P.R. dient te worden gelezen in bet
Iicht van de beginselen ter voorkoming
van bekentenissen door martelingen; (... )
dat in een strafproces geen gebruik mag
worden gemaakt van bekentenissen of
van verklaringen die door een beklaagde
werden afgelegd onder fysieke dwang of
onder morele druk; dat de verplichting
onder eed verklaringen af te leggen voor
een beklaagde ongetwijfeld een aantasting van zijn rechten van verdediging
meebrengt; (...) dat de cautieverplichting
niet is ingeschreven in bet Belgische
strafprocesrecht en dat de parlementaire
onderzoekscommissie eveneens blijkbaar
van oordeel was dat een dergelijk voorschrift ook voor haar niet toepasselijk
was, maar dat uit dit hiaat in bet Belgisch strafprocesrecht niet mag worden
afgeleid, zoals de burgerlijke partij bet
wil doen voorkomen, dat in Belgi€ alle
drukkingsmiddelen - behalve de martelingen - toelaatbaar zijn om bekentenissen te verkrijgen; (... ) dat de werking
van de parlementaire commissie op dusdanige wijze verstrengeld is met bet gerechtelijk onderzoek - enerzijds, ondervraagt de parlementaire commissie de
beklaagden over de verklaringen afgelegd bij de onderzoeksrechter en, anderzijds, verhoort de onderzoeksrechter de
beklaagden over hun onder eed afgelegde verklaringen voor de parlementaire
commissie - dat heel het gerechtelijk
onderzoek alsook de strafvervolging zelf
besmet is door deze praktijken; dat het
bier om een rechtsschending gaat die
veel verder strekt dan de nietigheid van
een bepaald stuk, maar dat het om een
re€le krenking gaat van de rechten van
verdediging; dat het euvel niet kan worden opgelost door de verwijdering van
bet verslag van de parlementaire commissie en dat dit verslag trouwens vanuit strafrechtelijk standpunt niet door
nietigheid is aangetast, maar dat bet
recht op een eerlijk proces zelf is aangetast door deze aanslag op het zwijgrecht
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van de beklaagden; (... ) dat deze scherrding van het zwijgrecht de grondrechten
van de beklaagden aantast en een onomkeerbaar karakter vertoont >> (biz. 23-25),
waarna de beroepsrechters zich uiteindelijk zonder meer niet bevoegd verklaren
om te oordelen over de burgerlijke vordering van eiseres (biz. 26).
terwijl, eerste onderdeel, de, bij wet
van 3 mei 1880, aan de parlementaire onderzoekscommissie verleende bevoegdheid kadert in het, conform 40 van de
Grondwet, aan elke kamer toegekende
recht van onderzoek; dat zo oak bet door
artikel 8 van voormelde wet aan de parlementaire onderzoekscommissie toegekende recht, om onder meer getuigen onder eed te horen, moet worden gesitueerd in het raam van het parlementair
onderzoeksrecht; dat dit recht, dat een
attribuut is van de wetgevende functie,
de controlerende functie en de rechtsprekende functie met betrekking tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de
wetgevende kamers, uitsluitend betrekking heeft op informatievergaring door
het parlement, ten einde, omtrent de feiten van het onderzoek, eventueel politieke verantwoordelijkheden vast te stellen
en/of de wenselijkheid van nieuwe wetgeving na te gaan; dat dit onderzoeksrecht aldus volstrekt verschillend is van
het strafonderzoek; dat het bestreden arrest, door, uit het verhoor van verweerders onder eed door de parlementaire
onderzoekscommissie over dezelfde feiten als deze, die het voorwerp uitmaken
van een tegen hen lopend gerechtelijk
onderzoek, de niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering af te leiden, dusdoende
het parlementair onderzoeksrecht gelijkstellend met het gerechtelijk onderzoek, de artikelen 40 van de Grondwet, 1
en 8 van de wet van 3 mei 1880 op het
parlementair onderzoek schendt;

derde onderdeel, de eerbiediging van
de rechten van de verdediging, dat een
algemeen rechtsbeginsel uitmaakt en tevens is vervat in artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, moet worden beoordeeld, rekening houdend met de zaak in
haar geheel genomen; dat niet tot de
schending ervan kan worden besloten,
wanneer de beklaagden voor de vonnisgerechten voldoende gelegenheid hebben
gehad aile tegen hen ingebrachte ele-
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menten te herroepen en/of te weerleggen; dat de processen-verbaal, die door
de parlementaire onderzoekscommissie
worden opgesteld, geenszins enige bindende of gedingbeslissende betekenis
hebben in het kader van een strafproces;
dat bedoelde processen-verbaal inderdaad dezelfde gewone bewijswaarde hebben als deze, opgesteld in strafzaken,
met andere woorden zij gelden ten titel
van inlichting; dat verder de verklaringen, afgelegd voor de parlementaire onderzoekscommissie, niet in rechte kunnen worden ingeroepen tegen de personen, die ze hebben afgelegd en op deze
verklaringen alleszins door bedoelde personen vrij kan worden teruggekomen;
dat die personen daarenboven niet zouden kunnen worden vervolgd wegens
valse getuigenis, afgelegd voor de parlementaire onderzoekscommissie ten einde
zichzelf te beschermen; dat bet bestre~
den arrest, dat tot de onontvankelijkheid
van de strafvordering besluit, om reden
van het bestaan van een fundamentele
schending van de rechten van de verde~
digi.1g van verweerders en dit ingevolge
hun verhoor onder eed door de parlementaire onderzoekscommissie over feiten, waaromtrent een gerechtelijk onderzoek aan de gang was en bet voegen van
het verslag van dat verhoor aan laatstbedoeld onderzoek, hetgeen met zich
brengt dat de strafrechter niet meer op
objectieve wijze over de zaak kan oordelen en verweerders zijn aangetast in hun
vrijheid van verdediging, een onjuiste
toepassing maakt van het principe van
de rechten van de verdediging, dusdoende het algemene rechtsbeginsel houdende de eerbiediging van de rechten van de
verdediging en voor zoveel als nodig de
artikelen 6.1 van het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en van de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten schendend;

zevende onderdeel, het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak, waarin
begrepen het recht op de eerbiediging
van de rechten van de verdediging, zoals
voorzien in artikel 6.1 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, moet worden beoordeeld
door na te gaan of de zaak in haar geheel genomen op een eerlijke wijze is
behandeld; dat dienvolgens, wanneer
blijkt dat een beklaagde voor de vonnis-
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gerechten de kans heeft gekregen om
vrij tegenspraak te voeren over de tegen
hem ingebrachte gegevens, zijn voormelde door artikel 6.1 van bet Verdrag gewaarborgde rechten geeerbiedigd; dat
het bestreden arrest, door te besluiten
dat het recht van verweerders op een
eerlijk proces zelf is aangetast, ingevolge
de aanslag op hun zwijgrecht, die voortvloeit uit hun verhoor onder eed door de
parlementaire
onderzoekscommissie,
zonder daarbij na te gaan of verweerders al dan niet de kans hebben gekregen om voor het vonnisgerecht vrij te-

genspraak te voeren over de tegen hen
ingebrachte gegevens, laat staan vast te
stellen dat aan verweerders bedoelde
mogelijkheid niet werd geboden, het artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en van de Fundamentele Vrijheden van
4 november 1950, goedgekeurd door de
wet van 13 mei 1955, schendt;
achtste onderdeel, uit de stukken van
het strafdossier blijkt dat, enerzijds, de
onderzoeksrechter Jacobs aan de heer
Smet, bij diens ondervraging d.d. 19 december 1988 (zaak I, dossier I-B, stuk
199), lezing heeft gegeven van het verslag van de parlementaire commissie en
de beer Smet antwoordde dat hij inderdaad had verklaard dat hij een goede
prijs met T.N, bedongen had en formeel
had ontkend dat een dubbele of fictieve
facturatie zou hebben plaatsgevonden,
waaraan hij daarenboven toevoegde dat
de melding in bepaalde kranten naar
aanleiding van het verhoor in de parlementaire commissie, als zou hij met T.N.
een winst genomen hebben van 80 %, op
een interpretatie van een parlementslid
berust en dat zijn winstmarge lager was
dan wat een parlementslid tijdens de
parlementaire commissie had geopperd
en, anderzijds, gezegde onderzoeksrechter in bet kantscbrift van 25 augustus
1988 (zaak II, dee! l-c, stuk 130/4), gericbt aan de hoofdcommissaris van de
gerechtelijke politie te Turnhout, vroeg
over te gaan tot bet verhoor van Van De
Voorde, met aanduiding van volgende
vragen : ~~ 6) Heeft hij richtlijnen aan de
directie (Van Amelinckx via Dejonghe
aan hem betreffende bet prij zenbeleid
t.o.v. T.N. opgevolgd, m.a.w. bij diende
aan de Duitsers (T.N.) het dubbele te
vragen van de Belgische leveranciers
(stuk 1, kaft I - werken van Amelinckx)
- Ja - Neen, waarom niet? Welke uitleg heeft hij hierover afgelegd aan Europees parlement? - Belgisch parlement? 11 en in bet proces-verbaal

471

nr. 10.30.98 van 17 oktober 1988, opgesteld door de gerechtelijke politie in uitvoering van dit kantschrift (zaak II, deel
I-c, stuk 130/5), de vraag wordt gesteld
« Welke uitleg hebt U betreffende bet
prijzenbeleid gegeven in Uw verklaringen aan de Europese Commissie en aan
de Belgische Commissie? », waarop de
beer Van De Voorde antwoordt : ~< Ik
meen aan beide commissies een antwoord gegeven te hebben in de zin van
mijn antwoorden, gegeven in dit onderzoek »; dat de onderzoeksrechter aldus
met het verhoor en de gegeven opdracht
tot verhoor, enkel aan de verweerders
heeft gevraagd of deed vragen welk hun
uitleg was geweest voor de parlementaire onderzoekscommissie en hun verder
slechts lezing gaf van het verslag van deze commissie, dat publiek is en bet ant·
woord van verweerders aangeeft dat zij
door hun verhoor voor deze commissie
geenszins werden gebinderd in hun verdediging, doch zij slechts vroegere verklaringen, reeds afgelegd in het kader
van bet gerechtelijk onderzoek in valle
vrijheid bevestigden; dat de onderzoeks·
rechter door dusdoende te bandelen !outer zijn opdracht heeft vervuld, door over
te gaan of te Iaten overgaan tot aile voor
de openbaring van de waarbeid nuttige
opsporingen, die niet door de wet verbaden worden en in overeenstemming te
brengen zijn met de waardigheid van
zijn ambt, dusdoende bet gerechtelijk
onderzoek voerend zowel ten laste, als
ten gunste van de betrokkenen; dat het
bestreden arrest, door, tot staving van de
beslissing, houdende de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, te aanvaarden dat de verweerders in hun rechten van verdediging werden gekrenkt,
om reden dat bet verslag van hun verhoor voor de parlementaire commissie
niet aileen bij de stukken van het gerechtelijk onderzoek werd gevoegd, doch
uit de stukken van het strafdossier, zijnde meer bepaald het verboor door de onderzoeksrechter van Karel Smet van 19
december 1988 en het kantschrift van de
onderzoeksrechter te Turnhout van 25
augstus 1988 aan de gerechtelijke politie
te Turnhout, blijkt dat zij, geconfronteerd met de verklaringen die ze onder
eed hadden afgelegd voor de parlementaire onderzoekscommissie, op dusdanige
wijze werden gehinderd in hun recht van
verdediging dat hun vrijheid van verdediging op onherstelbare wij ze is aangetast (arrest - blz. 23 en 25), enerzijds,
aan de geviseerde stukken van het strafdossier een interpretatie geeft die val-
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strekt onverenigbaar is met de bewoorM
dingen ervan en dusdoende hun bewijskracht miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en, anderzijds, de regels
schendt betreffende het gerechtelijk onderzoek, gevoerd door de onderzoeksrechter, in het bijzonder deze weergegeven in artikel 61 van het Wetboek van
Strafvordering;

negende onderdeel, zo bewijsmiddelen,
die op onrechtmatige of onregelmatige
wijze werden verzameld, weliswaar door
de rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in aanmerking mogen worden
genomen, dan beletten zij evenwel niet
een schuldigverklaring van de beklaagde, gesteund op andere rechtsgeldige en
regelmatige bewijselementen; dat voor
voormeld principe, houdende mogelijkheid tot schuldigverklaring, niettegenstaande de aanwezigheid in het strafdossier van onrechtmatige en/of onregelmatige bewijselementen, slechts mag worden afgeweken, voor zover bedoelde
bewijselementen aan de oorsprong liggen van de strafvordering en er aldus de
algehele basis van vormen; dat aileen in
laatstgemelde hypothese tot de onontvankelijkheid van de strafvordering mag
worden besloten door de vonnisgerechten; dat de verklaringen van verweerders, bekomen door hun verhoor onder
eed als getuigen ·voor de parlementaire
onderzoekscommissie, als zijnde een niet
op rechtsgeldige wijze bekomen bewijs
worden weerhouden, nu het bestreden
arrest beslist dat deze elementen werden
bekomen in strijd met de rechten van de
verdediging (blz. 24-25); dat de beroepsrechters, die, na te hebben vastgesteld dat, vooraleer verweerders voor de
parlementaire onderzoekscommissie respectievelijk op 25 mei 1988 en op 1 juni
1988 de eed hadden afgelegd en naderhand werden verhoord (blz. 21-22), de onderzoeksrechter te Turnhout reeds op 12
oktober 1987 gevorderd werd door de
Procureur des Konings wegens omkoping van ambtenaren en hij later op 11
december 1987 nog op bijkomende wijze
werd gevorderd, alsmede dat weliswaar
was gevorderd « in incertam personam >J,
maar dat het van meetaf voor elkeen
duidelijk was dat de strafvordering in
feite was gericht tegen verweerders, tegen wie alle onderzoeksdaden waren gericht en die trouwens na luttele tijd in
beschuldiging werden gesteld (blz. 21),
enerzijds aanvaarden dat de verklarin-
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gen van verweerders, bekomen door hun
verhoor onder eed door de parlementaire
onderzoekscommissie, « gegevens (betreffen) die middels (... ) krenking van de
rechten van de verdediging werden vergaard >J (blz. 24), alsmede << dat in een
strafproces geen gebruik mag worden gemaakt van bekentenissen of van verklaringen die door een beklaagde werden
afgelegd onder fysieke dwang of onder
morele druk; dat de verplichting onder
eed verklaringen af te leggen voor een
beklaagde ongetwijfeld een aantasting
van zijn rechten van verdediging meebrengt >> (blz. 24-25) en ten deze « het euvel niet kan worden opgelost door de
verwijdering van het verslag van de parlementaire commissie (... ) >J (blz. 25), dusdoende oordelend dat bedoelde gegevens
op niet rechtsgeldige wijze werden bekomen en, anderzijds, stellen « dat bet verslag van de parlementaire commissie
vanuit strafrechtelijk oogpunt niet door
nietigheid is aangetast als onrechtmatig
verkregen bewijs, dat alzo uit bet strafdossier kan worden geweerd of waarop
het hof (van beroep) geen acht zou slagen, maar dat het verhoor onder eed van
de beklaagden over de kern van de
te(n)lasteleggingen niet anders kan dan
de strafvordering zelf aantasten (... ) »
(biz. 23), om daaruit uiteindelijk tot de
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering te besluiten, deze beslissing stoelen
op tegenstrijdige motieven, die nu eens
wel, dan weer niet aanvaarden dat de
kwestieuze verklaringen van verweerders niet op regelmatige wijze, meer bepaald in strijd met hun rechten van verdediging, bekomen gegevens zijn (scherrding van artikel 97 van de Grondwet),
alsmede de algemene beginselen scherrden betreffende het bewijs in strafzaken,
zoals gedeeltelijk vervat in de artikelen
154, 189 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering, alsmede, voor zoveel als
nodig, de artikelen 6.1 van bet Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, nu zij, niettegenstaande hun aanvaarding van het bestaan van
onderzoeksverrichtingen,
voorafgaand
aan het verhoor onder eed van verweerders, waarin deze verrichtingen aldus
niet hun oorsprong kunnen vinden, nalaten na te gaan of de schuldigverklaring
van verweerders niet zou kunnen worden gesteund op andere dan de gebruikte elementen, laat staan vast te stellen
dat dit niet mogelijk is;
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tiende onderdeel, uitsluitend onrechtmatigheden of onregelmatigheden die
worden begaan door de met het onderzoek belaste personen of door de aangever, dan wel deze, die worden gepleegd
met het oog op het onderzoek, aanleiding
kunnen geven tot bewijsuitsluiting of,
voor zover de onrechtmatig of onregelmatig ingezamelde bewijzen de uitsluitende basis uitmaken van de ingestelde
strafvordering, tot de niet-toelaatbaarheid daarvan; dat onrechtmatigheden of
onregelmatigheden, die vreemd zijn aan
voormelde hypothesen, dan oak niet vermogen enige incidentie te hebben op de
geldigheid van de bewijzen of de toelaatbaarheid van de strafvordering; dat het
bestreden arrest, door in casu de onontvankelijkheid van de strafvordering te
steunen op de omstandigheid dat verweerders werden verhoord onder eed
door de parlementaire onderzoekscommissie, dusdoende een onregelmatigheid
weerhoudend, die niet werd begaan door
met het onderzoek belaste personen en
evenmin door de aangever en waarvan
niet wordt aanvaard dat een verband bestaat tussen bedoelde onregelmatigheid,
enerzijds, en de overhandiging van de
daardoor verkregen elementen aan de
met het onderzoek belaste personen, anderzijds,
de
algemene
beginselen
schendt betreffende het bewijs in strafzaken, zoals gedeeltelijk vervat in de artikelen 154, 189 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering, en voor zoveel als
nodig, de artikelen 6.1 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en 14.1 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
elfde onderdeel, eiseres in haar « conclusie betreffende de ontvankelijkheid
van de strafvordering >>, neergelegd ter
terechtzitting van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 19 december 1991, omstandig liet gelden, onder de titel « vervolgingsrecht van het openbaar ministerie », dat « het recht van het openbaar
ministerie om de publieke vordering uit
te oefenen (... ) dan oak in beginsel niet
(mag) worden aangetast door belissingen
van derden (... ). Het fundamentele probleem met de stelling van de verdediging
is dat men fouten die, althans in de redenering van de verdediging, zijn gemaakt
door derden, namelijk door een par lementaire onderzoekscammissie en door
de pers repercusies wil laten hebben op
het vervolgingsrecht van het openbaar
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ministerie. Dit is niet aileen juridisch onjuist; het miskent oak de eigen taak en
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie. Bovendien is het oak rechtspolitiek verkeerd aangezien het juist averechtse effecten zou teweegbrengen ten
aanzien van het dael dat de verdediging
nastreeft. Ter terechtzitting van 12 december 1991 lichtte de raadsman van
Van De Voorde toe dat het hof (van beroep) wordt uitgenodigd "de palitieke
macht terug te fluiten" we gens beweerdelijk gepleegde fouten tijdens het parlementaire onderzoek. Naar de mening
van concluante kan dit doel veel beter
worden bereikt door het negeren van het
verslag van de parlementaire onderzoekscommissie als bewijsstuk (indien
daadwerkelijk vaststaat dat er schendingen hebben plaatsgevonden). Indien men
daarentegen beslist dat als gevolg van
fouten van de parlementaire onderzoekscommissie het openbaar ministerie het
recht verliest om strafvervolging in te
stellen, wordt juist datgene bereikt waartegen de meeste juristen nu juist bezwa~
ren hebben ten aanzien van de parlementaire onderzoekscommissie. Dat zou
immers meebrengen dat deze parlementaire onderzoekscommissie het functioneren van het openbaar ministerie gaat beperken. Indien er onregelmatigheden
zijn in het functioneren van bv. een par·
lementaire onderzoekscommissie of in
het functioneren van de pers dienen
sancties te worden getroffen die tot een
verbetering van deze organen leiden. Onjuiste berichtgeving in de pers zou kunnen leiden tot een vordering op een
recht tot antwoord of tot aansprakelijkheid van de betreffende journalist. Oak
zijn in de juridische doctrine reeds vele
voorstellen gedaan om tot een verbetering van het functioneren van een parlementaire onderzoekscommissie te komen. De oplossing die de verdediging
evenwel voorstelt, namelijk om het openbaar ministerie het vervolgingsrecht te
ontzeggen zou juist de afhankelijkheid
van de Rechterlijke Macht ten opzichte
van een parlementaire onderzoekscommissie bevestigen » (blz. 19~20), om daaruit te besluiten dat « beweerdelijk gemaakte fouten door derden (...) geen
gevolgen (mogen) hebben voor de ontvankelijkheid van de strafvordering die
door het openbaar ministerie wordt uit~
geoefend » (biz. 23) en « de door de ver~
dediging opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid (dan ook) ongegrond »
moet worden verklaard (blz. 23); dat het
bestreden arrest, dat nalaat voormeld
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verweer van eiseres te beantwoorden,
niet regelmatig is gemotiveerd en artikel
97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, de burgerlijke partij
T.N.H. Transporte und Dienstleistungen
Abwickelungsgesellschaft m.b.h. in haar
« conclusies )), neergelegd ter terechtzitting van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 19 december 1991, aanvoerde dat
haar « burgerlijke vordering (... ) te bekwamer tijd is ingesteld ))' << de tijdige
voor de datum van uitspraak van " onontvankelijkheid " (lees : verval) van de
strafvordering ingestelde burgerlijke vordering hierdoor niet bei'nvloed wordt >>
en « wanneer het hof (van beroep) per
impossibile de " onontvankelijkheid" van
de strafvordering zou uitspreken - quod

certe non - er alsdan immers, procedu~
rieel gezien, door het hof (van beroep)
nag dient gestatueerd te worden over de
al dan niet toelaatbaarheid en gegrondheid van het beroep van (verweerders)
op burgerlijk gebied ») (blz. 2); dat het

bestreden arrest, dat er zich op burgerlijk gebied toe beperkt zonder meer te
beslissen « verklaart zich niet bevoegd
om te oordelen over de burgerlijke vorderingen » (biz. 26), voormeld verweer
niet beantwoordt en dienvolgens artikel
97 van de Grondwet schendt:
Wat het eerste, het achtste, het
negende, het tiende en het elfde onderdeel samen betreft ;
Overwegende dat de appelrechters
in feite vaststellen dat onder eed en
bij een parlementaire onderzoekscommissie afgelegde verklaringen
van getuigen werden gevoegd bij
het gerechtelijk onderzoek dat was
gevorderd tegen die zelfde getuigen,
die daarover naderhand in het kader van het gerechtelijk onderzoek
opnieuw werden gehoord door de
onderzoeksrechter of in zijn opdracht; dat zij voorts oordelen dat te
dezen « de werking van de parlementaire commissie op dusdanige
wijze verstrengeld is met het gerechtelijk onderzoek ( ... ) »; dat de
rechters hieruit een miskenning van
het recht van verdediging van de
verweerders en van hun recht op
een eerlijk proces afleiden zonder
daardoor het parlementair onderzoek gelijk te stellen met het gerechtelijk onderzoek;
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Dat bij het in context lezen van
de motieven van het bestreden arrest, de appelrechters niet vaststellen dat de gegevens ingewonnen
door de parlementaire onderzoekscommissie op niet rechtsgeldige wijze werden bekomen maar wei oordelen dat de toevoeging van die
gegevens aan het strafdossier, gevolgd door het nieuw verhoor van de
verweerders daarover, zoals hager
uiteengezet, is geschied met miskenning van het recht van verdediging
van de verweerder:S;
Dat de door eiser aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat;
Overwegende dat de wettelijke opdracht van de onderzoeksrechter die
geroepen is over te gaan of te laten
overgaan tot alle voor de openbaring
van de waarheid nuttige opsporingen en het gerechtelijk onderzoek
moet voeren zowel a charge als a
decharge van de verdachte, onder
meer als beperking kent, naast opsporingen die niet in overeenstemming zouden te brengen zijn met de
waardigheid van zijn ambt of die
door de wet verboden zijn, dat hij
zich moet onthouden van opsporingen en gebruik van stukken van die
aard dat zij onherstelbaar het recht
van verdediging en het recht op een
eerlijk proces in het gedrang brengen, omstandigheden te dezen, zoals
hager reeds uiteengezet, door de
appelrechters vastgesteld;
Dat hieraan geen afbreuk doet de
omstandigheid dat de verweerders
zich in het verdere gerechtelijk onderzoek nogmaals of nag meermaals, nu zonder eedaflegging, konden uitspreken over hun eerder voor
de parlementaire commissie als getuigen onder eed afgelegde verklaringen;
Dat de appelrechters door op de
gronden zoals hager reeds besproken tot niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering te beslissen, de in de
onderdelen vermelde wetsartikelen
in verband met het gerechtelijk onderzoek niet schenden;
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Dat de appelrechters de verhoren
van de verweerders, beklaagden,
niet aanhalen of uitleggen maar integendeel er geen acht op slaan; dat
zij aldus de bewijskracht van de akten waarin de verklaringen zijn opgenomen niet miskennen;
Overwegende dat de appelrechters, die op grand van de hager besproken motieven, beslissen dat het
recht van verdediging van de verweerders onherstelbaar werd miskend, mitsdien hun recht op een
eerlijk proces, zich niet meer moeten uitspreken over de andere bij de
aanvang van het strafonderzoek ingezamelde gegevens, die naar het
oordeel van de appe!rechters, ingevolge hun verstrengeling met de gegevens van het parlemntair onderzoek, eensdeels, niet meer afzonderlijk, onafhankelijk en objectief door
het strafgerecht kunnen beoordeeld
worden, anderdeels, de verweerders
op dusdanige wijze hinderen in hun
recht van verdediging dat hun vrijheid van organisatie van hun verdediging op onherstelbare wijze werd
aangetast;

Dat de appelrechters zodoende
zich oak niet nader moeten uitspreken over de aanvoering van eisers
conclusies, weergegeven in het elfde
onderdeel, dat het vervolgingsrecht
van het openbaar ministerie niet
mag worden aangetast door beslissingen van derden, nu zij het uitgangspunt zelf van het aangevoerde
verweer, inzonderheid beweerde fouten van de parlementaire onderzoekscommissie, niet vaststellen,
maar hun beslissing, zoals hager
uiteengezet, op andere gronden stoelen, en aldus het andersluidende
verweer van eiser afwijzen, mitsdien de conclusies beantwnorden;

Wat het derde en het zevende onderdeel samen betreft :
Overwegende dat de in de onderdelen vermelde verdragsbepalingen
ertoe strekken de uitoefening van
het recht van verdediging voor de
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vonnisgerechten te verzekeren en
aan de beklaagde voor die gerechten
een eerlijk proces te waarborgen;
dat de rechter, in geval van miskenning van die rechten tijdens het
vooronderzoek - in de mate dat de
uitoefening van deze rechten verenigbaar is met de regels van het
vooronderzoek zoals dit door de wet
is geregeld - vermag te beoordelen
of door die miskenning een eerlijk
proces voor het vonnisgerecht onmogelijk wordt;
Dat de appelrechters op grand
van de hun overgelegde gegevens en
de context ervan, die ze onaantastbaar in feite beoordelen, ter zake
wettig vermogen te beslissen dat het
recht van verdediging van de verweerders reeds tijdens het vooronderzoek onherstelbaar werd miskend, mitsdien hun recht op een
eerlijk proces, nu « (de verweerders)
geconfronteerd met de verklaringen
die ze onder eed hebben moeten afleggen, op dusdanige wijze gehinderd werden in hun recht van verdediging dat hun vrijheid van verdediging op onherstelbare wijze is aangetast ));
Dat hieraan geen afbreuk wordt
gedaan door de omstandigheid dat
de verklaringen onder eed voor een
parlementaire onderzoekscommissie
slechts gelden als inlichting, niet in
rechte kunnen worden ingeroepen
tegen de personen die ze hebben afgelegd en al!eszins door hen vrij
kunnen worden teruggenomen;
Dat de appelrechters dan oak niet
moesten nagaan of de beklaagden
tegenspraak voerden over hun verldaringen voor de parlementaire
commissie noch hen de mogelijkheid moesten bieden dit te doen;
Wat het twaa!fde onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechters, gelet op de context van het bestreden
arrest, na te hebben beslist dat de
strafvordering op het ogenblik waarop het vonnisgerecht gevat wordt,
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niet ontvankelijk is, zich daarom
zonder rechtsmacht achten om te
oordelen over de civielrechtelijke
vorderingen; dat zij zodoende eisers
verweer verwerpen, zijn conclusie
beantwoorden en hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

III. Op de voorziening van de vennootschap naar Duits recht T.N.H.
Transporte und Dienstleistungen
Abwickelunggesellschaft MbH. :
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het recht van
verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het hof van beroep de strafvordering in hoofde van de beklaagden
niet ontvankelijk verklaart, na slechts te
hebben vastgesteld dat de beklaagden
over een opgesomde reeks feiten « door
de parlementaire commissie onder eed
werden verhoord », en « dat dit verslag
van de parlementaire commissie niet al~
leen bij de stukken van het gerechtelijk
onderzoek werd gevoegd, maar dat de
onderzoeksrechter onder meer op 25 au~
gustus 1988 en 19 december 1988 de beklaagden Van De Voorde en Smet in
kennis stelde van de bevindingen van de
parlementaire commissie en de beklaagden nader ondervroeg of liet ondervragen omtrent de verklaringen die ze voor
deze commissie onder eed hadden afgelegd » (blz. 22-23) en door vervolgens
a.m. te oordelen: « ( ...) dat bepaalde inbreuken op het recht van verdediging,
zoals het onderscheppen van de corre~
spondentie van een beklaagde met zijn
raadsman, waarin hij de feiten bekent,
het gebruik van fysiek geweld of van bedreigingen of de belofte van straffeloosheid indien men tot bekentenissen overgaat, en het verhoor onder eed van een
beklaagde, op zulke fundamentele wijze
de vrijheid van de beklaagde aantasten
dat heel het strafonderzoek hierdoor is
besmet, en, anderzijds, dat de rechter,
die van deze bekentenissen kennis heeft
genomen, op zulke wijze is belnvloed dat
hij geen abstractie meer kan maken van
de gegevens die middels deze krenking
van de rechten van de verdediging werden vergaard, zodat dient te worden
vastgesteld dat de strafvervolging zelf
door nietigheid is aangetast; dat wordt
aangevoerd dat de beklaagden zich
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steeds op hun zwijgrecht konden bernepen om hun medewerking aan de parle~
mentaire onderzoekscommissie te weigeren, maar dat zulks hun niet werd
meegedeeld en dat, anderzijds, vanuit
het standpunt van de beklaagden, het
dan geen zin had dat ze verplicht werden de voorgeschreven eed af te leggen;
dat de schending van het zwijgrecht van
de beklaagden niet kan worden goedgepraat met de bewering dat ze zich maar
moesten onttrekken aan de hen opgelegde eed vooral nu deze mogelijkheid hen
niet werd meegedeeld; ... dat het er niet
op aankomt na te gaan welke verklaringen onder morele druk werden afgelegd,
maar wel of er druk werd uitgeoefend en
eens bewezen dat er druk werd uitgeoefend, de strafvordering nietig is, welke
verklaringen oak werden afgelegd; dat
m.a.w. het geen belang heeft welke de
precieze inhoud is van de onder eed afgelegde verklaringen betreffende de hen
ten laste gelegde feiten, maar dat enkel
telt dat de beklaagden door het afleggen
van deze eed niet meer vrijelijk konden
beslissen over de marrier waarop ze hun
verdediging voerden; ... dat in een strafprocesrecht geen gebruik mag worden
gemaakt van bekentenissen of van verklaringen die door een beklaagde werden afgelegd onder fysieke dwang of onder morele druk; dat de verplichting
onder eed verklaringen af te leggen voor
een beklaagde ongetwijfeld een aantasting van zijn rechten van verdediging
meebrengt; dat de bewering die achteraf
wordt geopperd dat de beklaagde dan
maar had moeten zwijgen indien hij van
mening was dat hij zou worden geschaad
in zijn recht van verdediging, geen hout
snijdt enerzijds, omdat de beklaagde niet
werd gewezen op zijn zwijgrecht en, anderzijds, omdat dit zwijgrecht geenszins
werd gewaarborgd door de parlementaire commissie; dat de cautie-verplichting
niet is ingeschreven in het Belgisch
strafprocesrecht en dat de parlementaire
onderzoekscommissie eveneens blijkbaar
van oordeel was dat een dergelijk voor~
schrift oak voor haar niet toepasselijk
was, maar dat uit dit hiaat in het Belgisch strafprocesrecht niet mag worden
afgeleid, zoals de burgerlijke partij het
wil doen voorkomen, dat in Belgie alle
drukkingsmiddelen - behalve de martelingen - toelaatbaar zijn om bekentenisw
sen te verkrijgen; dat de werking van de
parlementaire commissie op dusdanige
wijze verstrengeld is met het gerechtelijk onderzoek - enerzijds ondervraagt
de parlementaire commissie de beklaag-
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den over de verklaringen afgelegd bij de
onderzoeksrechter en, anderzijds, verhoort de onderzoeksrechter de beklaagden over hun onder eed afgelegde verklaringen voor de parlementaire commissie - dat heel het gerechtelijk onderzoek alsook de strafvervolging zelf besmet is door deze praktijken; dat het
hier om een rechtsschending gaat die
veel verder strekt dan de nietigheid van
een bepaald stuk, maar dat het om een
rei:He krenking gaat van de rechten van
de verdediging; dat het euvel niet kan
worden opgelost door de verwijdering
van het verslag van de parlementaire
commissie en dat dit verslag trouwens
vanuit strafrechtelijk standpunt niet
door nietigheid is aangetast, maar dat
het recht op een eerlijk proces zelf is
aangetast, door deze aanslag op het
zwijgrecht van de beklaagden; dat deze
schending van het zwijgrecht de grand~
rechten van de beklaagden aantast en
een onomkeerbaar karakter vertoont »,

derde onderdeel, het openbaar ministe~
rie in dezelfde nota van 17 december
1991, eveneens omstandig aanvoerde dat,
blijkens de inhoud en de frekwentie van
de verwijzingen naar de verslagen van
de parlementaire onderzoekscommissie,
tijdens het verhoor van de beklaagden
door de onderzoeksrechter, die verwijzin~
gen niets fundamenteel nieuw oplever~
den noch gegevens aanbrachten, die niet
reeds op een andere wijze in de loop van
het gerechtelijk onderzoek waren beko~
men; dat in vergelijking tot de duizenden
stukken en honderden verklaringen,
waaronder tientallen verhoren van beide
beklaagden, die het gerechtelijk onder~
zoek telt en waarbij geen referentie
werd gemaakt naar de verslagen van de
commissies, (... ) bijgevolg de invloed van
deze zeldzame, trouwens overbodige, re~
ferenties op de waarde van het gerechte~
lijk onderzoek als onbestaand (dient) be~
schouwd te worden; (dat) zij (... ) in elk
geval niet van aard zijn de ontoelaatbaarheid van de strafvordering tot ge~
volg te hebben, (en dat), in hetzelfde
Iicht, (... ) oak de verklaringen afgelegd
door beklaagden voor de parlementaire
onderzoekscommissies, niet (opwegen)
tegen de gegevens, verhoren en stukken
die in het kader van het gerechtelijk on~
derzoek werden verzameld (biz. 6-7); de
burgerlijke partij Studiecentrum voor
Kernenergie, in haar conclusie van 19
december 1991 (stuk 28), van haar kant
benadrukte dat de parlementaire onder-
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zoekscommissie geenszins enig oordeel
had uitgesproken waardoor de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht in
het gedrang zou komen, maar uitsluitend
had gesteld dat uit de onderscheiden getuigenissen bepaalde « frauduleuse praktijken » naar voren waren gekomen die
gepleegd zouden zijn door « bepaalde
personen » zonder namen te noemen en
zonder uitspraak te doen over strafrech~
telijke relevante vragen, alsmede dat de
verdediging geen concrete indicaties aanduidt die aangeven waarom in dit geval dient te worden aangenomen dat de
magistrat~n niet in staat zouden zijn de
verdachten een eerlijk proces te bieden
(biz. 11-12), zodat het hof van beroep, dat
niet antwoordt op deze nota en conclusie, zijn beslissing dat, door de verstrengeling van de werking van de parlementaire commissie met het gerechtelijk
onderzoek, heel het gerechtelijk onder~
zoek alsook de strafvordering zelf besmet is door deze praktijken, dat het om
een re8le krenking gaat van de rechten
van de verdediging en dat het recht op
een eerlijk proces zelf is aangetast, niet
regelmatig motiveert (schending van artikel 97 van de Grondwet);

vierde onderdeel, het recht van verdediging van een beklaagde niet noodzake~
lijk is miskend !outer door de omstandigheid dat hij, los van het tegen hem
gevoerd strafrechtelijk onderzoek, onder
eed werd verhoord door een parlementaire onzoekscommissie, zelfs indien dit
verhoor oak betrekking had op de verklaringen van de beklaagden afgelegd
bij de onderzoeksrechter en zelfs indien
deze laatste de beklaagden heeft ver~
hoord over hun onder eed afgelegde verklaringen voor de parlementaire commissie; zulke miskenning slechts voorhanden zou zijn indien in concreto blijkt dat
de beklaagden, v66r het tegen hen gevoerde strafonderzoek, bezwarende verklaringen voor zichzelf zouden hebben
moeten afleggen die achteraf tegen hen,
tijdens een later strafonderzoek, zouden
kunnen worden ingeroepen, derwijze dat
zij aldus niet meer over het valle recht
zouden beschikken om hun verdediging
op te bouwen zoals ze zelf oordelen dit
te moeten .doen, zodat het hof van beroep, dat in gebreke blijft in concreto
aan te duiden waarin de verklaringen
voor de parlementaire onderzoekscommissie voor de beklaagden bezwarend
waren en waarop zij zouden verplicht geweest zijn zulke verklaringen af te leggen, maar integendeel oordeelt dat « het
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geen belang heeft welke de precieze inhoud is van de onder eed afgelegde verklaringen betreffende de hen ten laste
gelegden feiten » (blz. 24, al. 3), niet wettig kon beslissen dat de verplichting onder eed afgelegde verklaringen af te leggen over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek, een
schending van het recht van verdediging
van de beklaagden uitmaakt die de nietigheid van de strafvervolging tot gevolg
heeft (schending van voormeld algemeen
rechtsbeginsel), minstens het Hof in de
onmogelijkheid plaatst de wettigheid van
de getroffen beslissing te onderzoeken
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het derde en het vierde onderdeel samen betreft:
Overwegende dat, zoals hager uiteengezet, de appelrechters miskenning van het recht van verdediging
in het bijzonder afleiden uit het enkele feit dat na horen onder eed
door de parlementaire onderzoekscommissie, de in feite en onder eed
door de verweerders aldaar afgelegde verklaringen werden toegevoegd
aan het tegen de verweerders !opende strafonderzoek, waarna de verweerders in dit strafonderzoek werden ondervraagd in verband met die
verklaringen, die zij als getuigen en
onder eed tegenover de parlementaire commissie hebben afgelegd;
Dat waar in strafzaken rechtstreeks een zelfincriminerende en
onder eed afgelegde verklaring niet
mag worden afgedwongen van een
verdachte of een beklaagde, dusdanige onder eed afgelegde verklaring,
weze zij onrechtstreeks door bemiddeling van een parlementaire onderzoekscommissie bekomen, evenmin
aan het strafonderzoek mag worden
toegevoegd met het oog op verder
onderzoek hierover, op gevaar van
onherstelbare miskenning van hun
recht van verdediging en van hun
recht op een eerlijk proces;
Overwegende dat de appelrechters, die op die gronden, zoals hager
uiteengezet, beslissen dat het recht
van verdediging van de verweerders
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werd miskend, mitsdien oak hun
recht op een eerlijk proces, zich niet
meer dienden uit te spreken over de
andere tijdens het strafonderzoek
ingezamelde gegevens, die naar het
oordeel van de appelrechters, ingevolge verstrengeling met de gegevens van het parlementaire onderzoek, eensdeels, niet meer afzonderlijk, onafhankelijk en objectief door
het strafgerecht kunnen beoordeeld
worden, anderdeels, de verweerders
op dusdanige wij ze hinderen in hun
recht van verdediging dat de vrijheid van verdediging van de verweerders op onherstelbare wijze
werd aangetast;
Dat de appelrechters aldus met eigen redenen de gronden aangeven
waarom zij de strafvordering niet
ontvankelijk achten, zodoende oak
de aanvoeringen van eiseres en die
van het openbaar ministerie verwerpen, het in het middel weergegeven
verweer beantwoorden en hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, luidende als
volgt : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 3 en 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep, na de
strafvordering in hoofde van beklaagden
niet ontvankelijk te hebben verklaard
wegens schending van hun recht van
verdediging ingevolge hun verhoor onder
eed door de parlementaire onderzoekscommissie, zich niet bevoegd verklaart
om te oordelen over de tegen hen ingestelde civielrechtelijke vorderingen,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie van 19 december 1991,
aanvoerde dat de beklaagden met de
« onontvankelijkheid » van de strafvordering een maatregel sui generis bedoelen
die qua effect neerkomt op een verval
van de strafvordering zoals bij verjaring
van de strafvordering zodat de tijdige
voor datum van uitspraak van « onontvankelijkheid » (lees : verval} van de
strafvordering ingestelde burgerlijke vordering hierdoor niet be'invloed wordt (... ),
en dat haar burgerlijke vordering te be-
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kwamer tijd is ingesteld : - lastens beklaagde Smet ingevolge strafklacht met
burgerlijke-partijstelling
voor
onderzoeksrechter G. Jacobs te Turnhout op 2
december 1988, - lastens beklaagde Van
De Voorde ingevolge burgerlijke-partijstelling ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Turnhout op 26
maart 1990, zodat het hof van beroep,
dat er zich toe beperkt zich onbevoegd te
verklaren om te oordelen over de civielrechtelijke vorderingen tegen de beklaagden zonder te antwoorden op eiseres' conclusie, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel
97 van de Grondwet) :
tweede onderdeel, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, de civielrechtelijke vordering die bij het strafgerecht is ingesteld vOOr de beslissing
waarbij de strafvordering onontvankelijk
werd verklaard, ontvankelijk is en de
strafrechter bevoegd is om erover te oordelen, temeer daar het hof van beroep te
dezen geenszins heeft beslist dat de telastleggingen waarop eiseres' vordering
was gegrond, niet bewezen zijn en uit
geen enkel gedingstuk blijkt dat die vordering niet regelmatig bij het strafgerecht aanhangig is gemaakt samen met
de strafvordering, zodat het hof zich niet
wettig onbevoegd verklaart om erover te
oordelen (schending van de artikelen 3
en 4 van de wet van 17 april 1878) :

Wat de beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat de rechters, gelet op de context van het bestreden
arrest, na te hebben beslist dat de
strafvordering op het ogenblik waarop het vonnisgerecht gevat wordt,
niet ontvankelijk is, zich daarom
zonder rechtsmacht achten om te
oordelen over de civielrechtelijke
vorderingen; dat zij zodoende het
verweer van eiseres verwerpen,
haar conclusie beantwoorden en
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; laat de kosten van de

voorziening van het openbaar ministerie ten laste van de Staat; veroordeelt de twee eisers, burgerlijke partijen, in de kosten van hun respectieve voorziening.
6 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
D'Hont, raadheer - Andersluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Dassesse,
HUtzler, Delahaye, R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 226
1e

KAMER -

7 mei 1993

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALLERLEI - TEGENSTRIJDIGHEID -

BEGRIP.

zo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALLERLEI - LOGICA - ONVERENIGBAARHEID -

GEVOLG.

1° Geen met een gebrek aan motivering
gelijkstaande tegenstrijdigheid in de
redenen is de tegenstrijdigheid tussen
redenen waarvan de ene wegens een
verschrijving een feitelijke onjuistheid
inhoudt waaruit geen gevolg wordt getrokken en een andere reden de grand
vormt voor de beslissing (1). (Art. 97,
Gw.)
2° Een met de Jogica onverenigbare mo-

tivering ]evert op zichzelf geen schending van art. 97 Gw. op (2).

(1) Cass., 12 okt. 1984, A.R. nr. 4285 (A.C.,
1984-85, nr. 122).

(2) Cass., 18 mei 1981, A.R. nr. 3113 (A.C.,
1980-81, nr. 531); J. du JARDIN, Motivering van
vonnissen en arresten in strafzaken, 12, Strafrecht en Strafvordering, Kluwer.
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(EGTA-CONTRACTORS N.V., E.A,
T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ E.A.)

{VANDENBROUCKE T. R.VA E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7990)
7 mei 1993 - te kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Geinger, Verbist en
De Gryse.

Nr. 227
3e

KAMER -

10 mei 1993

WERKLOOSHE!D -

BEDRAG - WERKNE·
MER MET GEZINSLAST - SAMENWONEN BEG RIP.

Voor de toepassing van art. 160, § 2, eerste lid, ~. c, Werkloosheidsbesluit,
waarbij het bedrag wordt vastgesteld
van de werkloosheidsuitkeringen van
bepaalde werknemers met gezinslasten, dient in de regel onder « samenwonen » te worden verstaan, het onder
hetzelfde dak samenleven van twee of
meer personen die. een gemeenschappelijke huishouding hebben; « samenwonen » onderstelt een feitelijke toestand en de omstandigheid dat die
personen in de bevolkingsregisters op
hetzelfde adres zijn ingeschreven, is
niet doorslaggevend (1). (Art. 160, § 2,
eerste lid, 3°, c, Werkloosheidsbesluit.)
(1) Zie Cass., 24 jan. 1983, A.R. nr. 3690
(A.C., 1982-823, nr. 299); 8 okt. 1984, A.R. nr.
4416 (ibid., 1984-85, nr. 101); 13 jan. 1986, A.R.
nr. 4975 (ibid., 1985-86, nr. 311); P. DENIS, Droit
de Ja si!curite sociale, 5de uitg., Brussel, 1986,
nr. 509; K.B. 25 nov. 1991, art. 110, § 1, 2, c;
M.B. 25 nov. 1991, art. 59, eerste lid. Anderzijds moet « in de regel » worden nader verklaard, als men onder meer wil rekening houden met art. 83ter, § 3, 3°, van M.B. van 4 juni
1964, dat echter te dezen niet toepasselijk is
(zie ook dienaangaande art. 59, tweede lid, 2°,
M.B. van 26 nov. 1991.)

Nr. 227

(A.R. nr. 9647)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1991
door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over bet middel: schending van de artikelen 160, § 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, en
83ter, § 3, van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid,
doordat het arrest beslist dat, vermits
de broer van eiser niet behoort tot een
van de categorieE!n van artikel 83ter, § 3,
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, eiser geen recht heeft op een toeslag voor gezinslast, met ingang van 24
augustus 1987, zodat hem zijn vordering
tegen de eerste verweerder moet worden
ontzegd, terwijl de tweede verweerster
de door haar per vergissing op basis van
dat bedrag betaalde uitkeringen kan terugvorderen, op grand dat : « 1. Artikel
83ter, § 3, van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid bepaalt dat voor de toepassing van artikel
160, § 2, eerste lid, 3°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid (hoedanigheid van gezinshoofd van de persoon die samenwoont zonder echtgenoot
en uitsluitend met een of meerdere
bloed- of aanverwanten tot en met de
derde graad, die noch over beroeps-,
noch over vervangingsinkomens beschikken) niet als samenwonend met de werknemers worden beschouwd, de leden van
het huishouden ... 3° die gedurende ten
minste drie maanden in de gevangenis
zitten, gei'nterneerd zijn of in een krankzinnigengesticht geplaatst zijn; 2. te dezen, de broer (van eiser) niet gei'nterneerd en evenmin in een krankzinnigengesticht is geplaatst, maar sedert
18 augustus 1987 in een tehuis verblijft;
3. het feit dat de broer van (eiser), bij
vonnis van 4 mei 1988, in staat van verlengde minderjarigheid is verklaard hieraan helemaal niets verandert; 4. daaruit
volgt dat (eiser) geen recht heeft op de
toeslag voor gezinslast vanaf 24 augustus

1987 '•
terwijl eiser, in Zijn conclusie, erop
wees dat zijn broer Frans bij hem woon-
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de, dat deze niet in de gevangenis had
gezeten, niet ge'interneerd of in een
krankzinnigengesticht was geplaatst,
maar wel vrijwillig was geplaatst, dat ei~
ser diens tegemoetkoming voor mindervaliden ontving en dat hij alle uitgaven
voor zijn broer betaalde, zodat hoewel er
niet van een bestendige samenwoning
sprake was, de huishouding geheel of
ten dele samen werd gedaan en zijn
broer er thuis bleef horen; luidens artikel 160, § 2, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, de werkloze recht
heeft op het bedrag voor een gezinshoofd, wanneer hij uitsluitend met een
bloedverwant samenwoont; niet is vereist
dat voortdurend wordt samengewoond,
van het ogenblik dat de inkomens worden samengebracht en dat gemeenschappelijk wordt geleefd; artikel 83ter, § 3,
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, waarin de gezinsleden worden opgegeven die niet als samenwonenden
worden aangemerkt, een uitputtende opsomming bevat zodat de gezinsleden die
zich niet in die bepaalde toestanden bevinden, de hoedanigheid van samenwonende behouden, waaruit volgt dat de
werkloze zich op die samenwoning kan
beroepen om zijn werkloosheidsuitkeringen te berekenen; het arrest waarin
wordt erkend dat de broer van eiser
noch gelnterneerd, noch in een krankzinnigengesticht was geplaatst, maar wel in
een tehuis was ondergebracht, en niet
wordt betwist dat hij verder is blijven
wonen bij eiser die zijn tegemoetkomingen voor mindervaliden ontving en al
zijn uitgaven betaalde, derhalve de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt, doordat het beslist dat eiser op de uitkeringen als gezinshoofd
geen recht heeft;

Overwegende dat k' achtens artikel 160, § 2, eerste lid, 3', c, van het
koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, het dagelijks
basisbedrag van de werkloosheidsuitkeringen wordt verhoogd met een
toeslag voor iedere werknemer die
samenwoont, zonder echtgenoot en
uitsluitend met €Em of meerdere
bloed- of aanverwanten tot en met
de derde graad, die noch over beroeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken;
Overwegende dat voor de taepassing van dat artikel, in de regel, on-
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der « samenwonen » client te worden
verstaan het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die een gemeenschappelijke
huishouding hebben; dat « samenwonen )) een feitelijke toestand onderstelt en dat de omstandigbeid dat
die personen in de bevolkingsregisters op betzelde adres zijn ingeschreven, derbalve niet doorslaggevend is;
Overwegende dat bet arrest, nu
bet vaststelt dat de broer van eiser
niet ge'interneerd of in een krankzinnigengesticbt werd geplaatst,
maar sedert 18 augustus 1987 in een
tehuis verblijft, zijn beslissing dat
eiser geen recht beeft op de toeslag
op het dagelijks basisbedrag van
de werkloosheidsuitkeringen, naar
recbt verantwoordt;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen,
voorziening; gelet op
tweede lid, van bet
Wetboek, veroordeelt
ders in de kosten.

verwerpt de
artikel 1017,
Gerechtelijk
de verweer-

10 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Veheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Draps
en Simont.

Nr. 228
3e KAMER -

10 mei 1993

1° BESTAANSMIN!MUM -

BESTAANS-

MIDDELEN - INVLOED - AANVRAGER - SAMENWONENDE PERSOON - ASCENDENT -
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MEERDERJARIGE DESCENDENT - O.C.M.W. TAAK - BEOORDELINGSVRIJHEID.

(BOON T. O.C.M.W. CHATELET)

2° MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TAAK

ARREST ( vertaling)

- BEOORDELINGSVRIJHEID - BESTAANSMINIMUM - BESTAANSMIDDELEN - INVLOED
- AANVRAGER - SAMENWONENDE PERSOON
- ASCENDENT - MEERDERJARIGE DESCENDENT.

1° en 2° Wanneer, ingeval de aanvrager
van het bestaansminimum samenwoont met een ascendent of een meerderjarige descendent van de eerste
graad, de bestaansmiddelen van de
met de aanvrager samenwonende persoon het vastgestelde maximumbedrag
te hoven gaan, kan het O.C.M. W, wil
het aan de aanvrager het bestaansminimum ontzeggen, zich niet ertoe beperken na te gaan welke bestaansmiddelen die samenwonende persoon
heeft en te zien of hiermee, na vrijstelling, aan elk van die beide meerderjarigen die het gezin samenstellen,
fictief het equivalent van die uitkering
kan worden toegekend, zoals dit voor
een samenwonende wordt berekend;
het O.C.M. W. moet beoordelen of, gelet
op de feitelijke omstandigheden en het
doe] van de wet, toepassing moet worden gemaakt van het hem toegekende
recht om, binnen de gestelde grenzen,
rekening te houden met de bestaansmiddelen van de samenwonende persoon (1). (Art. 5, § I, eerste lid, Bestaansminimumwet; art. 13, § 2, K.B.
van 30 okt. 1974, gew. bij K.B. van 21
juni 1990.)

(1) Zie antwerp van wet tot instelling van
een gewaarborgd inkomen voor eenieder en

voorstel van wet tot instelling van bet recht op
bijstand tot waarborg van een sociaal levensminimum, Verslag nemens de verenigde commissies voor de Volksgezondheid en de Gezinszorg en voor de tewerkstelling, de Arbeid
en de Sociale Voorzorg, uitgebracht door de h.
De Clercq, Gedr.St., Senaat, B.Z., 1974, nr.
247/2, biz. 31 en 33; wetsontwerp tot instelling
van het recht op een bestaansminimum, Verslag namens de verenigde commissies voor de
Sociale Voorzorg en voor de Volksgezondheid
en bet Gezin, uitgebracht door de h. Coens,
Gedr.St., kamer, B.Z., 1974, nr. 192/2, biz. 9;
Vragen en Antwoorden, Kamer, G.Z., 1982-83,
vraag nr. 38bis, van 14 jan. 1983, biz. 1028 (de
h. Kuijpers); J. HUBIN, « Refiexions critiques
relatives a la loi du 7 am1t 1974 instituant un
droit a un minimum de moyens d'existence »,
Chron,, D.S., 1983, biz. 206.

(A.R. nr. 9671)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juli 1992 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 580, 8°, c, van het Gerechtelijk
Wetboek, 5, § 1, eerste lid, van de wet
van 7 augustus 1974 tot instelling van
het recht op een bestaansminimum en
13, § 2, van het koninklijk besluit van 30
oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum,
als gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 juni 1990,
doordat het arrest de litigieuze administratieve beslissingen heeft vernietigd
en vervolgens voor recht zegt dat het bestaansminimum van eiseres vanaf 1 november 1990 diende te worden opgeheven, op grand: « ( ... ) dat artikel 13, § 2,
van het koninklijk besluit van 30 oktober
1974, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juni 1990, bepaalt dat: "In
geval de aanvrager samenwoont met een
of meer meerderj arige ascendenten en/
of descendenten van de eerste graad,
kan het gedeelte van de bestaansmiddelen van ieder van die personen dat het
bij artikel 2, § 1, eerste lid, 4°, van de
wet bepaalde bedrag te boven gaat, in
aanmerking genomen worden ... "; (... )
dat het gebruik van het woord " kan"
niet betekent dat (verweerder) over de
door hem aangevoerde willekeurige
macht beschikt; dat de Koning met toepassing van artikel 5, § 1, van de wet
van 7 augustus 1974, dat bepaalt dat
" Kunnen eveneens in aanmerking worden genomen binnen de perken bepaald
door de Koning, de bestaansmiddelen
van de personen met wie de aanvrager
samenwoont ", de perken heeft bepaald
waarbinnen de bestaansmiddelen van de
samenwonende die niet de aanvrager is
uitzonderlijk in aanmerking " kunnen"
worden genomen; dat voornoemd artikel
13 aldus bepaalt dat ingeval de aanvrager samenwoont met een persoon die
geen aanspraak maakt op het genot van
het bestaansminimum en met dewelke
hij een feitelijk gezin uitmaakt, in ieder
geval in aanmerking moet worden genamen het gedeelte van de bestaansmiddelen van die persoon dat het bedrag overschrijdt van het bestaansminimum van
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samenwonende (§ 1), daarentegen kan,
in geval eiser samenwoont met een of
meer meerderjarige ascendenten en/of
descendenten van de eerste graad, het
gedeelte van de bestaansmiddelen van
ieder van die personen dat hetzelfde be·
drag te hoven gaat, aileen in aanmerking
worden genomen in zoverre de toepassing van die bepaling het mogelijk
maakt dat aan elk van voormelde personen fictief het equivalent wordt toegekend (sic) van dat bedrag; dat daaruit
volgt dat (verweerder), zodra die bestaansmiddelen de door de Koning bepaalde grens bereiken, ze in aanmerking
moet nemen; (... ) dat het te dezen vaststaat dat de inkomsten van de moeder
van (eiseres) waarmee ze samenwoont
samen met haar minderj arige dochter

jaarlijks 425.220 frank bedragen; dat die
inkomsten, na immunisatie, het mogelijk
maken dat aan elk van die twee meerderj arige personen die het huisgezin uitmaken fictief het equivalent van het bestaansminimum van samenwonende
wordt toegekend; dat de opheffing van
het bestaansminimum dat vroeger aan
(eiseres) werd toegekend derhalve naar
recht verantwoord is »,
terwijl de in artikel 5, § 1, van de wet
van 7 augustus 1974 bepaalde algemene
regel stelt dat alle bestaansmiddelen van
de personen waarmee de aanvrager samenwoont in aanmerking kunnen komen
bij het toekennen van een bestaansminimum, waarbij de Koning de uitvoeringsmodaliteiten van die bepaling vaststelt;
wanneer de aanvrager van het bestaansminimum met de persoon waarmee hij
samenwoont geen feitelijk gezin uitmaakt, artikel 13, tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974, genomen ter uitvoering van die wet, de
openbare centra voor rr aatschappelijk
welzijn niet verplicht het gedeelte van de
inkomsten in aanmerking te nemen dat
het door de Koning bepaalde bedrag te
hoven gaat, met als enig voorbehoud dat
aan ieder van de meerderjarige personen
van het huisgezin fictief het equivalent
wordt toegekend van het bestaansminimum voor samenwonenden; het die centra aileen de mogelijkheid biedt om rekening te houden met die inkomsten
binnen die grens zodat zij moeten beoordelen of dat in aanmerking nemen, rekening houdend met de feiteliJke omstandigheden van de zaak, overeenstemt met
de bedoeling van de wetgever; die beoordeling, ingevolge artikel 580, 8°, c, van
het Gerechtelijk Wetboek, onder toezicht
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van de arbeidsgerechten valt; het arrest,
dat als regel stelt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zodra de inkomsten de door de Koning bepaalde grens bereiken, deze in aanmerking dient te nemen, met als enig
voorbehoud dat aan iedere meerderjarige samenwonende fictief het equivalent
wordt toegekend van het bestaansminimum van de samenwonenden, en dat, na
vernietiging van de administratieve beslissing, aileen dat punt onderzoekt, bijgevolg de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat ingevolge artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van
7 augustus 1974 tot instelling van
het recht op een bestaansminimum
aile bestaansmiddelen waarover de
aanvrager van die uitkering beschikt in de regel in aanmerking komen; dat die bepaling verder stelt
dat « eveneens in aanmerking kunnen worden genomen binnen de perken bepaald door de Koning, de bestaansmiddelen van de personen
met wie de aanvrager samenwoont »; dat de Koning bijgevolg de
grenzen dient te bepalen waarbinnen hun bestaansmiddelen niet in
aanmerking kunnen worden genamen en hoven welke die bestaansmiddelen kunnen, en niet moeten,
in aanmerking worden genomen;
Dat uit de parlementaire voorbereiding van die tekst blijkt dat de
wetgever niet de liefdadigheid heeft
willen ontmoedigen maar misbruiken heeft willen vermijden, waarbij
aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, binnen de door
de Koning bepaalde grenzen, in die
materie een ruime beoordelingsmacht wordt gelaten;
Dat, ter uitvoering van die tekst,
. het bij koninklijk besluit van 21 juni
1990 gewijzigde artikel 13 van het
koninklijk besluit van 30 oktober
1974 is genomen, waarvan de te dezen door het arrest toegepaste § 2,
bepaalt : « in geval de aanvrager samenwoont met een of meer meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad, kan het
gedeelte van de bestaansmiddelen
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van ieder van die personen dat het
bij artikel 2, § 1, eerste lid, 4", van
de wet bepaalde bedrag te boven
gaat, in aanmerking worden genamen; de toepassing van die bepaling
moet het mogelijk maken dat aan
elk van de voormelde personen
fictief het equivalent wordt toegekend van het in artikel 2, § 1, eerste
lid, 4°, van de wet vermelde bedrag »;
Dat de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, ingevolge
die § 2 van artikel 13, binnen de
daarin gestelde grenzen, rekening
kunnen houden met de bestaansmiddelen van de in die bepaling
aangewezen personen; dat de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn binnen die grenzen oordelen
of, gelet op de feitelijke omstandigheden en het door de wet beoogde
doe!, die mogelijkheid dient te worden benut;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres bij haar moeder
woont en dat laatstgenoemde inkomsten « het mogelijk maken dat, na
immunisatie, aan elk van de twee
meerderj arige personen die het
huisgezin uitmaken fictief het equivalent van het bestaansminimum

voor samenwonenden wordt toegekend »;
Dat het arrest, door te beslissen
dat eiseres geen recht heeft op het
bestaansminimum op grand dat rekening « moet » worden gehouden
met de inkomsten van de moeder
zodra zij de door de Koning bepaalde grens overschrijden, de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

veroordeelt verweerder in de kosten;
ve1.-wijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
10 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Draps.

Nr. 229
2e KAMER -

11 mei 1993

1o HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN -

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EER·
STE RECHTER - EEN STRAF WEGENS TWEE
TELASTLEGGINGEN APPELGERECHT VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR
EEN TELASTLEGGING - HANDHAVING VAN
DE STRAF - GEEN EENSTEMMIGHEID (ART.
211BIS SV.)

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONDERZOEK TER TERECHTZITTING IN LAATSTE
AANLEG - GEGEVENS VERKREGEN TIJDENS
HET ONDERZOEK - VERMELDING ERVAN IN
PROCES-VERBAAL VAN TERECHTZI'ITING VERPLICHTING (ART. 155 SV.)

1° Wanneer het appelgerecbt, op het bo-

ger beroep tegen een vonnis dat een
enkele straf heeft uitgesproken voor
twee telastleggingen de verjaring voor
een ervan vaststelt, doch de door de
eerste rechter uitgesproken strat' handbaaft, hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van de Jeden te worden verwezen (1).
2° Geen

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,

enkele wettelijke bepaling
schrijft voor dat het strafgerecht, dat
in Jaatste aanleg uitspraak doet, in bet

(1) Cass., 19 okt. 1988, A.R. nr. 6839 (A.C.,
1988-89, nr. 101), en 4 nov. 1992, A.R. nr. 122
(ibid., 1991-92, nr. 715).
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van de terechtzitting de
gegevens vermeldt die het heeft verkregen tijdens het onderzoek van de

proces~verbaal

zaak (2).
(WAEGHE)
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de verplichting om aantekening te
houden van de voornaamste verklaringen van de getuigen, zoals bepaald bij artikel 155 van het Wethoek van Strafvordering, niet geldt
voor de strafgerechten die uitspraak
doen in hager beroep;

ARREST

(A.R. nr. 6313)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het door eiseres ingediende verzoekschrift waarvan een
door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan
dit arrest is gehecht en daarvan
dee! uitmaakt;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :
Wat de grief sub 1 betreft :
Overwegende dat wanneer, zoals
te dezen, de eerste rechter ingevolge
eenheid van strafbare gedraging wegens twee telastleggingen een straf
heeft uitgesproken en de rechters in
hager beroep - na te hebben vastgesteld dat de strafvordering wegens een van die telastleggingen
door verjaring vervallen is - niettemin de uitgesproken straf behouden
voor de andere telastlegging die zij
aileen nog in aanmerking nemen, de
straf niet verzwaren zodat voor die
beslissing geen eenparigheid is vereist;
Dat de grief faalt naar recht;
Wat de grieven sub 2 en sub 3, a,
betreft:
Overwegende dat uit artikel 10
van de wet van 1 mei 1849 volgt dat
(2) Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 922), en
Cass., 8 april 1992, A.R. nr. 9425 (R.B.P., 1992,
782); zie over de aantekening van de getuigenenissen voor de in eerste aanleg rechtdoende
strafgerechten : Cass., 27 jan. 1982 (A.C.,
1981-82, 676).

Overwegende dat, in zoverre miskenning van het recht van verdediging wordt aangevoerd, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres het hof
van beroep heeft verzocht de voornaamste verklaringen van de getuigen die gehoord worden ter terechtzitting van dat hof op 25 september
1991 te doen akteren en dat uit dezelfde stukken oak niet blijkt dat eiseres de mogelijkheid niet zou zijn
gegeven die getuigen te ondervragen of te doen ondervragen; dat ten
slotte evenmin blijkt dat eiseres op
de terechtzitting van 22 november
1991 waarop de behandeling van de
zaak na getuigenverhoor werd voortgezet, enige miskenning van haar
recht van verdediging heeft aangevoerd;
Overwegende dat voor het overige
uit het arrest niet blijkt dat door de
appelrechters « bepaalde elementen
van bepaalde getuigenissen worden
verworpen )), zoals door eiseres
wordt beweerd;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Herman Lange, Antwerpen.
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Nr. 230

(DICTUS)

2e KAMER -

11

ARREST

mei 1993

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VONNIS
VAN DE POLITIERECHTBANK - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS BETEKENING AAN WOONPLAATS - BEKLAAGDE NIET MEER INGESCHREVEN OP HET VERMELDE ADRES - GEVOLG.

Niet rechtsgeldig is het met toepassing
van art. 205 Sv. ingestelde hager beroep van de procureur des Konings tegen een vonnis van de politierech thank wanneer de betekening van dat
hager beroep aan woonplaats werd gedaan op een adres waar de beklaagde
niet meer was ingeschreven volgens de
bevolkingsregisters (1). (Art. 205 Sv.)

(1) Het O.M. concludeerde tot de verwerping
van de voorziening. Het sloot zicb aan bij de
motivering van bet bestreden vonnis luidende
als volgt:
« Overwegende dat de beklaagde stelt dat
het boger beroep van het openbaar ministerie
onontvankelijk is, waar de akte betekend werd
aan de Golfstraat 7 te Antwerpen-Wilrijk op 25
feb, 1992, alwaar hij reeds was afgeschreven
sinds 20 februari 1992 naar de Bisschoppenhoflaan 305, te Antwerpen-Deurne;
Overwegende dat, wanneer een exploot is
betekend aan een adres waar de geadresseerde niet meer is ingeschreven in de bevolkingsregisters, de betekening niet gedaan is overeenkomstig artt. 35, 36 en 40, eerste lid, Ger.W.
en dat de door art. 43, 3°, op straffe van nietigheid voorgeschreven vermelding van de woonplaats van de geadresseerde onregelmatig is;
Overwegende evenwel dat de nietigheid
slechts kan worden uitgesproken als de geadresseerde aantoont dat de onregelmatigheid
zijn belangen heeft geschaad. (Cass., 24 juni
1982, R. W., 1982-83, 2737);
Overwegende dat uit de stukken in de bundel van de rechtspleging blijkt dat het deurwaardersexploot via de politie ter hand werd
gesteld aan de beklaagde op 16 april 1992, die
voor ontvangst ondertekende; dat de beklaagde derhalve tijdig kennis had van de betekening van het boger beroep, alsook van de datum van de terechtzitting voor deze rechtbank
en kamer;
Overwegende dat de door de beklaagde opgeworpen onregelmatigheid derhalve geenszins diens belangen heeft geschaad en het boger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk is »;

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)

(A.R. nr. 6899)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 juni 1992 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Gelet op eisers verzoekschrift
waarvan een door de griffier van
het Hof voor eensluidend verklaarde
kopie aan dit arrest is gehecht en
daarvan dee! uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat in strafzaken,
krachtens het te dezen toepasselijke
artikel 205 van het Wetboek van
Strafvordering, het hoger beroep
(Vervolg noot van vorige kolom.)
Overeenkomstig art. 205 Sv. moet bet openbaar ministerie bij het Hof of de rechtbank
die van bet beroep kennis moet nemen, op
straffe van verval, binnen de vijfentwintig dagen te rekenen van de uitspraak van bet vonnis, zijn beroep betekenen, betzij aan de beklaagde, hetzij aan de voor het misdrijf
burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
De in dat artikel voorgeschreven termijn is
een vervaltermijn, derhalve voorgeschreven op
straffe van niet-ontvankelijkheid van het boger beroep.
Voor het overige wordt betreffende de betekening zelf niets bepaald. Men past daarop
derhalve de regelen van betekening toe die
gelden voor de dagvaarding.
Wat de inhoud van de dagvaarding in strafzaken betreft gelden de artt. 145, 182, 184 en
211 Sv. en niet 702 Ger.W.
In die artikelen is geen sprake van nietigheid van de dagvaarding.
Die zal enkel kunnen worden uitgesproken
wanneer een essentieel bestanddeel van die
akte ontbreekt of wanneer bewezen is dat
door de onregelmatigheid bet recht van verdediging werd miskend. (Cass., 17 maart 1987 en
26 mei 1987, A.C., 1986-87, nrs, 424 en 580.)
Voor de betekeningstechniek gelden de regelen van het Gerechtelijk Wetboek, « in zoverre
de toepassing ervan verenigbaar is met de
wetsbepalingen en recbtsbeginselen van de
strafvordering ». (Cass., 15 feb. 1977, A.C., 1977,
661.)

(Zie vervolg noot op volgende biz.}
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van het openbaar ministerie bij het
hof of de rechtbank van het hager
beroep kennis moet nemen, gew
schiedt bij een door gerechtsdeurwaarder betekend exploot;
Overwegende dat in strafzaken
deze betekening geregeld wordt
door de bepalingen van hoofdstuk
VII van het eerste dee! van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre de
toepassing ervan verenigbaaar is
met de wetsbepalingen en de rechtsbeginselen van de strafvordering;
Overwegende dat krachtens artikel 33 van het Gerechtelijk Wetboek
de betekening aan persoon geschiedt wanneer het afschrift van de
akte van de geadresseerde zelf
wordt ter hand gesteld;
Dat artikel 35 van dat wetboek bepaalt : « indien de betekening niet
aan de persoon kan worden gedaan 1
(Vervolg noot van vorige biz.)
Dit laatste voorbehoud is ontleend aan art. 2
van het Ger.W. volgens hetwelk de in dit wethoek gestelde regels van toepassing zijn op aile rechtsplegingen, behoudens wanneer deze
geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is
met de toepassing van de bepalingen van dit

wetboek.
In zijn arrest van 8 sept. 1981 oordeelde bet
Hof dat, wanneer in strafzaken in de dagvaar~
ding waarbij, in bet bij art, 205 Sv. bepaalde
geval, bet openbaar ministerie boger beroep
instelt, de naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder en bet adres van zijn kantoar niet zijn vermeld, de recbter, krachtens
art. 861 Ger.W., de dagvaarding aileen dan
nietig mag verklaren, indien dat verzuim of
die onregelmatigheid de belangen schaadt van
de partij die de exceptie opwerpt. (A.C.,
1981-82, nr. 17.)
De vermelding van een verkeerd adres in
een exploot van betekening aan woonplaats is
in bet gerechtelijk recht een tekortkoming aan
het voorschrift van art. 43, 3", Ger.W. en valt
niet onder de toepassing van art. 862, § 1, 6°
van dit wetboek. Art. 862, volgens hetvrelk d~
recbter een proceshandeling aileen dan nietig
kan verklaren, indien bet aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die de exceptie
opwerpt, is erop van toepassing, (Cass., 24 juni
1982, A.C, 1981-82, nr. 642.)
Dit stelsel wordt in bet geannoteerde arrest
onverenigbaar geacht met de regelen die het
door het openbaar ministerie overeenkomstig
art. 205 Sv, ingestelde hager beroep bebeersen,
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geschiedt zij aan de woonplaats of,
bij gebreke van een woonplaats, aan
de verblijfplaats van de geadresseerde en, voor een rechtspersoon, aan
de maatschappelijke of administratieve zetel »; dat artikel 36 van zelfde wetboek luidt als volgt : « In dit
wetboek wordt verstaan : onder
woonplaats : de plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf; onder verblijfplaats :
iedere andere vestiging, zelfs de
plaats waar de persoon kantoor
houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft »;
Overwegende dat het hager beroep van het openbaar ministerie op
25 februari 1992 werd betekend, niet
aan eiser in persoon, maar aan het
adres Golfstraat 67 te Antwerpen
(Wilrijk), gevolgd door overmaking
van het betekende stuk aan de politiediensten van de plaats; dat uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat eisers
verblijfplaats gekend is; dat uit het
stuk waarnaar eiser verwijst blijkt
dat hij vanaf 20 februari 1992 was
ingeschreven in de bevolkingsregisters te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 35; dat bijgevolg eiseres
woonplaats aldaar was toen het stuk
werd betekend aan het adres Golfstraat 67 te Antwerpen (Wilrijk);
Overwegende dat door de betekening van 25 februari 1992 geen
rechtsgeldig boger beroep van het
openbaar ministerie wordt ingesteld;
dat daaraan geen afbreuk werd gedaan door het ter hand stellen op 16
april 1992 aan eiser van de betekening gedaan aan het adres Golfstraat
67 te Antwerpen (Wilrijk), op 25 februari 1992;
Dat het middel gegrond is;
11 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
De Peuter - Andersluidende conclusie
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaat: mr. H. Wagemans, Antwerpen.
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Nr. 231
2e

K.Al\IER -

12 mei 1993

1o BEW!JS - STRAFZAKEN - GESCHRIITEN
- BEWIJSWAARDE PROCES-VERBAAL OXREGELMATIGHEID - EENVOT.JDIGE I~LICH
TING.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - ALGEMEEN GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL - BEOORDELINGSVRIJHEID.

1° De omstandigheid dat een politieinspecteur niet bevoegd was om in een
proces-verbaal een bepaald misdrijf
vast te stellen, staat er niet aan in de
weg dat de rechter bet geschrift waarin het misdrijf wordt vastgesteld, als
een eenvoudige inlichting beschouwt
(1).
2° Wanneer in strafzaken de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,

kan de rechter tot zijn overtuiging komen op grand van aile hem overgelegde bewijsmiddelen (2).

Nr. 231

eisten van een bepaald misdrijf, te
dezen de telastlegging A2, vast te
stellen in een proces-verbaal de feitenrechter niet belet dat hij het geschrift waarin dat misdrijf wordt
vastgesteld, als een eenvoudige inlichting beschouwt;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Overwegende voor het overige dat
buiten de gevallen, die zich te dezen
niet voordoen en waarin de wet een
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
de rechter tot zijn overtuiging kan
komen op grand van hem regelmatig
voorgelegde
bewijsmiddelen
waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, en meer bepaald, zoals te dezen, op die inlichtingen en op in het proces-verbaal
var~ de terechtzitting opgenomen bekentenissen, mits hij aan dat proces-verbaal geen uitlegging geeft die
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan;

(BALAND T. KAISER}
ARREST ( vertaJing)

Dat, in zoverre, het middel niet
kan worden aangenomen;

(A.R. nr. 384)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1992
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

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

A. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het derde middel:

Overwegende dat de omstandigheid dat een politieinspecteur niet
bevoegd zou zijn om de bestaansver(1) Cass., 23 juni 1992, A.R. nr. 5830 (A.C.,
1991-92, nr. 559).
(2) Cass., 18 nov. 1987, A.R. nr. 6288 (A.C.,
1987-88, nr. 166).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Baudouin, Neufch§.teau.
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Nr. 232

ze

KAMER -

12 mei 1993

HOGER

BEROEP
STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE - VERZWARI:>i!G - BEGRIP.

De appelrechters verzwaren de toestand
van de beklaagde niet en behoeven
dus niet met eenparigheid van stemmen uitspraak te doen, a.ls zij, na te
hebben vastgesteld dat de beroepen
beslissing op een tardief verzet van de
beklaagde is gewezen, een zelfde geldboete uitspreken als die welke bij verstek is opgelegd door het vonnis waartegen verzet werd gedaan.
(DONNAY T. GOLARD E.A.)
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rechtsvorderingen van eiser tegen de
verweerders,
terwijl artikel 211 bis van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat het gerecht in hager beroep met eenparige
stemmen van zijn leden uitspraak moet
doen, wanneer het de tegen een beklaagde uitgesproken straf verzwaart; de correctionele rechtbank, door het beroepen
vonnis te wijzigen, dat het verzet van eiser tegen de strafrechterlijke beslissing
van het verstekvonnis ontvankelijk verklaard had, het gedeeltelijk gegrond had
verklaart en de geldboete had verlaagd
van 80 tot 60 frank, en door aldus te beslissen dat de door de Politierechtbank
te Louveigne op 12 maart 1992 opgelegde
geldboete een eindbeslissing was op de
strafvordering, de toestand van eiser verzwaart; uit geen enkel stuk van de
rechtspleging blijkt dat het bestreden
vonnis met eenparige stemmen is gewezen; het dus niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 211bis van
het Wetboek van Strafvordering):

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0005.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 november 1992 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
A. Op het cassatieberoep van eiser, beklaagde :

1. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over bet eerste middel: schending van
artikel 211 his van het Wetboek van
Strafvordering,
doorda.t het bestreden vonnis het verzet van eiser tegen de strafrechterlijke
beslissing van het vonnis van 12 maart
1992 niet ontvankelijk verklaart, het beroepen vonnis dat eiser op diens verzet
had veroordeeld tot een geldboete van 60
frank of een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen, wijzigt en zegt
dat het vonnis, waarbij eiser was veroordeeld tot een geldboete van 80 frank of
een vervangende gevangenisstraf van
vijftien dagen, een eindbeslissing op de
strafvordering was, en doordat het de
burgerlijke rechtsvordering van FranQOise Lernould tegen eiser ontvankelijk
verklaart en zich onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de burgerlijke

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser door de Politierechtbank te Louveigne bij het op
12 maart 1992 te zijnen aanzien bij
verstek gewezen vonnis, niet aileen
is veroordeeld tot de kosten, maar
ook tot een enkele geldboete van 80
frank, verhoogd met de deciemen, of
tot een vervangende gevangenisstraf
van vijftien dagen; dat het vonnis
hem op 21 mei 1992 is betekend en
dat vaststaat dat hij de dag zelf daarvan kennis droeg; dat eiser eerst op
22 juni 1992 tegen de strafrechterlijke beslissing is opgekomen door
verzet te betekenen aan het openbaar ministerie;
Overwegende dat de appelrechters, door te beslissen dat het beroepen vonnis geen uitspraak meer kon
doen op de strafvordering, aangezien de beslissing van de politierechtbank van 12 maart 1992, bij
ontstentenis van een regelmatig ertegen ingesteld rechtsmiddel, in
kracht van gewijsde was gegaan, de
toestand van eiser niet hebben verzwaard; dat de eenstemmigheid dus
niet vereist was;
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Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 233

er geen tweede analyse kan worden
verricht (1). (Art. 3 K.B. van 10 juni
1959.)
(YERNAUX)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen
de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van Fran9oise Lernould tegen eiser; verwerpt het cassatieberoep voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
12 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

Nr. 233

ze

KAMER -

12 mei 1993

1° BLOEDPROEF -

MINIMUM HOEVEELHEID - AFNEMING VAN EEN KLEINERE HOEVEELHEID - ANALYSE - BEWIJSWAARDE.

2° WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE

DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - ALCOHOLINTOXICATIE EN DRONKENSCHAP BLOEDPROEF - MINIMUM HOEVEELHEID AFNEMING VAN EEN KLEINERE HOEVEELHEID - ANALYSE - BEWIJSWAARDE.

1o en 2° Afneming van een kleinere hoe-

veelheid bloed dan het. bij art. 3 K.B.
van 10 juni 1959 voorgeschreven minimum tast de bewijswaarde van de
bloedanalyse alleen aan als het recht
van verdediging is geschonden doordat

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.016l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 december 1992 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Overwegende dat het vonnis vermeldt « dat de minimumhoeveelheid
af te nemen bloed die wordt voorgeschreven bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 (betreffende de bloedproef met het oog
op het bepalen van het alcoholgehalte) geen substanti8le rechtsvorm is;
dat de niet-inachtneming ervan aileen nietigheid tot gevolg heeft,
wanneer het recht van verdediging
is geschonden; (... ) dat, blijkens het
getuigenis van de deskundige Dessoignies, de analyse en een tweede
analyse konden verricht worden met
alle wetenschappelijke waarborgen
voor de geloofwaardigheid van de
uitkomsten, oak al werd geen 5 ml
bloed afgenomen; dat bijgevolg het
recht van verdediging niet is geschonden en het bloedonderzoek dus
niet nietig is ));
Dat de appelrechters aldus de veroordeling van eiser wegens overtreding van artikel 34, 1", van de Wegverkeerswet wettig hebben gegrond
op het door de voornoemde deskundige opgemaakte verslag van bloedonderzoek;
Dat het middel faalt naar recht;
(1) Zie Cass., 7 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965,
I, 349); 12 mei 1969 (A.C., 1969, 902); F HUTSEBAUT, «- Ademtest en bloedproef in verkeerszaken », in Strafrecht en strafvordering - Commentaar met overzicht van I'echtspraak en
rechtsleer, Kluwer, I, nr. 21, biz. 11; L,
DECLERCQ, noot bij Antwerpen, 11 old, 1985,
R. W., 1985-1986, kol. 2846 en 2847.
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En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 mei 1993 - ze kamer- Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. F. Dufrane, Bergen.

Nr. 234
1e

KAMER -

13 mei 1993

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN
- PRINCIPAAL BEROEP - GEVOLG - VERSTEKVONNIS - VERZET - VONNIS WAARBIJ
HET VERZET ONTVANKELIJK MAAR NIET GEGROND WORDT VERKLAARD - HOGER BEROEP TEGEN BEIDE VONNISSEN.

Wanneer een vonnis het verzet tegen
een verstekvonnis ontvankelijk maar
niet gegrond verklaart, brengt het regelmatig hager beroep tegen het vonnis op verzet ook het verstekvonnis
voor de appelrechter (1). (Artt. 1068,
eerste lid, en 1397 Ger.W.)

(1) Cass., 14 feb. 1861 (Pas., 1861, I, 120);
concl. proc.-gen, Krings, bij Cass,, 8 nov. 1979
(A.C., 1979-80, nr, 163); J. VAN COMPERNOLLE,
« Examen de Jurisprt.J-dence, Droit judiciaire
prive », R.C.J.B., 1987, blz. 127.

491
(DUCHATEAU T. COLLART)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9656)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1991 door het
Hof van Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 57, 700, 860, tweede lid. 1042,
1047, 1051, 1068, eerste lid, 1138, 3°, en
1397 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eraan herinnert
« dat het op 20 januari 1989 bij exploot
betekende hager beroep (van eiser) gericht (was) tegen het op 24 april 1984 betekende verstekvonnis van 17 januari
1984 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel en tegen het op 8 november
1988 op tegenspraak op verzet gewezen
en op 22 december 1988 betekende vonnis »; dat het arrest vervolgens het ·hager
beroep niet ontvankelijk verklaart op
grand voornamelijk dat het verzet van
eiser tegen het verstekvonnis van 17 januari 1984 van de Rechtbank te Nijvel
niet gegrond verklaard was, zodat genoemd vonnis voor wijlen Jean Collart
de enige overblijvende titel vormt om de
tenuitvoerlegging te vorderen van de tegen eiser uitgesproken veroordelingen;
dat uit het feit dat genoemd verstekvonnis is betekend op 24 april 1984 noodzakelijkerwijze de vaststelling volgt dat het
tegen dat vonnis op 22 december 1988
(lees: 20 januari 1989) ingestelde hager
beroep laattijdig is; dat immers de termijn van dertig dagen om in hager beroep te komen van een bij verstek gewezen beslissing loopt vanaf de betekening
van die beslissing (artikelen 57 en 1051
van het Gerechtelijk Wetboek), en die
termijn niet wordt geschorst door het tegen die beslissing tijdig gedane verzet,
terwijl, eerste onderdeel, die gedachtengang zowel de devolutieve kracht en
de schorsende werking (artikel 1397 van
het Gerechtelijk Wetboek) van het tegen
een verstekvonnis gedane verzet als de
devolutieve kracht van het hager beroep
tegen het op verzet gewezen arrest miskent; het verzet ingevolge zijn devolutieve kracht de zaak opnieuw brengt voor
de rechter, die bij verstek uitspraak had
gedaan, opdat hij de oorspronkelijke vor~
dering op tegenspraak zou behandelen;
het verzet ingevolge de schorsende werking de tenuitvoerlegging van het ver-
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stekvonnis waartegen verzet is gedaan
schorst tot het vonnis in voorkornend ge~
val bevestigd wordt door de rechter die
uitspraak doet op het verzet; het verstekvonnis bovendien eerst door het op verzet gewezen vonnis een beslissing op tegenspraak wordt; uit die regels valt af te
leiden dat de termijn van hager beroep
tegen een verstekvonnis, in geval van
verzet tegen dat vonnis, niet kan verstrijken v66r de uitspraak van de rechter
op het verzet; het hager beroep dat, zoals
te dezen, gericht is tegen het vonnis
waarbij het verzet wordt afgewezen, het
verstekvonnis in elk geval automatisch
voor de appelrechter brengt, oak al verklaart de appellant niet uitdrukkelijk wat te dezen niet het geval is - oak te·
gen die beslissing hager beroep in te
stellen voor het appelgerecht en oak al is
de termijn van hager beroep tegen het
verstekvonnis verstreken wegens de be·
tekening van dat vonnis; het arrest bijge·
volg, nu het beslist dat het hager beroep
tegen het verstekvonnis van 17 januari
1984 laattijdig is, omdat het meer dan
vier jaar na de betekening van dat von·
nis is ingesteld, ofschoon tegen dat von·
nis verzet was gedaan en eiser regelma·
tig, binnen de termijn van dertig dagen
te rekenen van de betekening ervan, ho·
ger beroep had ingesteld tegen het von·
nis dat zijn verzet afwijst, de schorsende
werking en de devolutieve kracht van
het verzet tegen het verstekvonnis mis·
kent (schending van de artikelen 1397,
700, 1042, 1047 van het Gerechtelijk Wet·
hoek) en de devolutieve kracht van het
hager beroep dat op 20 januari 1989 was
ingesteld tegen het op het verzet op tegenspraak gewezen vonnis van 8 novem·
ber 1988 (schending van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek);
het bovendien een onwettige toepassing
maakt van de regels inzake de termijn
van hager beroep, nu het beslist dat ei·
ser op 20 januari 1989 geen hager beroep
meer kon instellen tegen het op 24 april
1984 betekende verstekvonnis van 17 ja·
nuari 1984, hoewel eiser intussen verzet
had gedaan tegen dat vonnis en hager
beroep had ingesteld tegen het vonnis
dat zijn verzet afwees (schending van de
artikelen 57, 860, tweede lid, en 1051 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel, bij ver-
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stekvonnis van 17 januari 1984, de
tegen de huidige eiser ingestelde
vordering toewees; dat voornoemd
vonnis hem op 24 april 1984 werd
betekend; dat hij daartegen verzet
deed op 18 mei 1984; dat de rechtbank van eerste aanleg, bij vonnis
van 8 november 1988, het verzet ontvankelijk doch niet gegrond verklaarde; dat het vonnis aan eiser
werd betekend op 22 december 1988;
dat hij bij exploot van 20 januari
1989 hager beroep instelde zowel tegen het vonnis van 8 november 1988
als tegen het verstekvonnis van 17
januari 1984; dat het hof van beroep
het hager beroep op tegenspraak
niet ontvankelijk verklaarde wegens
laattijdigheid, in zoverre het gericht
was tegen het verstekvonnis, en
zonder bestaansreden in zoverre het
gericht was tegen het vonnis van 8
november 19188 waarbij het verzet
werd afgewezen;
Overwegende dat de vordering,
die ingevolge het verzet terug voor
het gerecht komt dat uitspraak moet
doen op het verzet, de oorspronkelijke vordering is; dat het verstekvonnis uitvoerbaar blijft, wanneer
de rechter het op verzet bevestigt;
dat het vanaf dat ogenblik ingevolge
het op verzet gewezen vonnis geacht
wordt op tegenspraak te zijn gewezen;
Dat, ook a! is de termijn van hager beroep tegen het verstekvonnis
verstreken, nadat het, zoals te dezen, is betekend, het regelmatig hager beroep tegen het vonnis op ver·
zet oak het verstekvonnis voor de
appelrechter brengt;
Dat bijgevolg het arrest, door het
hager beroep van eiser niet ontvan·
kelijk te verklaren, in zoverre het is
ingesteld tegen het verstekvonnis
van 17 januari 1984, en door het hager beroep tegen het vonnis van 8
november 1988 zonder bestaansre·
den te verklaren, alle in het onderdee!
aangewezen
bepalingen
schendt;
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 bet vernietigde arrest; boudt de kosten aan en laat de

uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
bet Hof van Beroep te Luik.
13 mei 1993 - 1c kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 235
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BUITEN
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

Het gebrek van de zaak, als mogelijke
oorzaak van aansprakelijkheid, is een
abnormaal kenmerk waardoor de zaak
onder bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken (1); het betreft

niet uitsluitend een intrinsiek gebrek,
een blijvend element, dat inherent is
aan de zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde (2); het vermoeden dat hij een tout zou hebben
begaan kan door de bewaker niet worden weerlegd dan indien hij bewijst
dat niet het gebrek van de zaak, maar
de schade aan een vreemde oorzaak te
wijten is: toeval, overmacht, daad van
een derde of van het slachtoffer (3).
(Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(1) Cass., 9 maart 1989, A.R. nr. 8299 (A.C.,
1988-89, nr, 387).
(2) Cass., 19 jan. 1978 (A.C., 1978, 610} met
concl. proc.-gen, Dumon.

(3) Cag,., 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 683}.
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{GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. GEMEENTE JEMEPPE-SUR-SAMBRE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9663)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 1 juni 1992 door bet
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met verwijzing
naar de beslissing van de eerste rechter
de feiten van de zaak heeft weergegeven
en op onaantastbare wijze in feite heeft
vastgesteld dat de autobestuurder Moret
« verrast werd door de abnormale staat
van de rijbaan op een welbepaalde
plaats, welke staat van op afstand niet
zichtbaar was en niet kon worden voorzien », daaruit afleidt dat het ongeval
aan het toeval te wijten is waardoor de
bestuurder geenszins aansprakelijk is,
en vervolgens eisers incidentele verdering tot vrijwaring tegen verweerster afwijst op grond, enerzijds, dat de aanwezigheid van stookolie of benzine op de
rijbaan aan het toeval is te wijten en,
anderzijds, dat de rijbaan geen gebrek
vertoonde omdat « zij niet door een blijvend element is aangetast, dat inherent
is aan de zaak en bestaat of zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde,
en evenmin door een abnormaal kenmerk waardoor de zaak, onder bepaalde
omstandigheden, schade kan veroorzaken » en ook omdat « de gladheid van de
rijbaan geen abnormaal kenmerk ervan
uitmaakt wanneer zij niet veroorzaakt is
door een inherent gebrek, maar door de
aanwezigheid van stookolie op rijbaan,
wat niet impliceert dat de toestand van
de bodem abnormaal was »,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdige is te beslissen, enerzijds, dat de
autobestuurder Moret verrast werd
« door de abnormale toestand van rijbaan » en anderzijds dat de aanwezigheid van stookolie op de rijbaan niet impliceert dat de toestand van de bodem
abnormaal was en dat de rijbaan niet
aangetast was door een abnormaal kenmerk waardoor de zaak schade kon veroorzaken; die tegenstrijdigheid in de motieven een schending van artikel 97 van
de Grondwet uitmaakt;
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tweede onderdeel, het gebrek van de
zaak waarvoor de bewaarder ervan aan~
sprakelijk is, niet uitsluitend een blijvend element is dat inherent is aan de
zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde; de omstandigheid
dat het abnormaal kenmerk dat de zaak
aantast voor de bewaarder of voor een
derde toeval is, de aansprakelijkheid van
de bewaarder niet opheft; het arrest,
door te beslissen dat de rijbaan geen gebrek vertoonde omdat de stookolieplek
geen blijvend element is, dat inherent is
aan de zaak en bestaat of zich voordoet
buiten ieder toedoen van een derde, en
ook omdat die stookolieplek aan het toeval te wijten was, artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, bij
het onderzoek van de aansprakelijkheid van de bestuurder Moret, besluit dat hem geen enkele fout ten
laste kan worden gelegd, nu de betrokkene werd verrast door de abnormale staat van de rijbaan die
door de aanwezigheid van olie of
stookolie glad was geworden;
Overwegende dat het arrest verder de eventuele aansprakelijkheid
van de verwerende gemeente als bewaarder van een gebrekkige zaak
onderzoekt en oordeelt dat « de
gladheid van de rijbaan geen abnormaal kenmerk ervan is wanneer zij
niet uit een intrisiek gebrek volgt
maar uit de aanwezigheid van
stookolie op de rijbaan, wat niet impliceert dat de toestand van de bodem abnormaal was »;
Dat het hof van beroep aldus,
enerzijds, vaststelt dat de bestuurder Moret werd verrast door de abnormale staat van de rijbaan die
door de aanwezigheid van olie of
stookolie glad was geworden en, anderzijds, oordeelt dat de abnormale
aanwezigheid van stookolie op de
bodem geen abnormaal kenmerk
van de bodem uitmaakt zodat die
bodem, waarvan verweerster bewaarder is, geen gebrek vertoonde;
Dat die vaststellingen en overwegingen in hun context niet tegenstrijdig zijn;
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Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Over het door verweerster opge·
worpen middel van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk nu de
beslissing is verantwoord door de
overwegingen dat de rijbaan door de
stookolie glad is geworden, wat niet
impliceerde dat de toestand van de
bodem abnormaal was, en dat de rijbaan geen abnormaal kenmerk vertoonde waardoor de zaak onder bepaalde omstandigheden schade kon
veroorzaken;
Overwegende dat het onderzoek
van het middel van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar verbonden
is met het onderzoek van het middel;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de weg glad was ... door
de aanwezigheid van olie of stookolie vermengd met regenwater » en
oordeelt dat Michel Moret « verrast
werd door de abnormale staat van
de rijbaan op een welbepaalde
plaats, welke staat van op afstand
niet zichtbaar was en niet kon worden voorzien )};
Overwegende dat het gebrek van
de zaak, waarvoor de bewaarder ervan ingevolge artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek,
aansprakelijk is, in tegenstelling tot
het oordeel van het arrest, niet uitsluitend << een intrinsiek gebrek )} is
•.• « een blijvend element, dat inherent is aan de zaak en zich voordoet
buiten ieder toedoen van een derde )};
Dat de overweging van het hof
van beroep << dat te dezen de aanwe·zigheid van stookolie of benzine op
de rijbaan aan het toeval te wijten
is », evenmin volstaat om verweersters aansprakelijkheid op te heffen,
nu het vermoeden van fout dat op
de bewaarder rust aileen kan worden weerlegd als hij bewijst, niet
dat het gebrek van de zaak, maar

Nr. 236
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dat de schade aan een vreemde oorzaak te wijten is : toeval, overmacht,
daad van een derde of van het
slachtoffer;
Dat het hof van beroep bijgevolg
noch door de in het middel weergegeven overwegingen noch door enige andere, zijn beslissing naar recht
verantwoordt dat de rijbaan, op de
plaats van het ongeval, geen gebrek
vertoonde, dat wil zeggen geen abnormaal kenmmerk waardoor de
zaak onder bepaalde omstandighe-

den schade kan veroorzaken;
Dat het onderdeel gegrond is;

ONWEERLEGBAAR VERMOEDEN DAT EEN
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG IN GEBRUIK IS GENOMEN.

Zolang een motorrijtuig in het reperto~
rium van de Dienst van het Wegver~
keer is of moet ingeschreven zijn be~
staat het onweerlegbaar vermoeden
dat het op de openbare weg in gebruik
is genomen (1). (Artt. 36bis en 36 ter,
§ 1, W.I.G.B.)

(BELGISCHE STAAT - MIN, V. FINANCIEN
T. MODICA)

(A.R. nr. P.93.0002.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over eisers vordering
tot vrijwaring tegen verweerster en
over de kosten van die rechtsvordering; 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.
13 mei 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advo~
caat~generaal - Advocaten: mrs. Gerard
en Dassesse.

15 mei 1993 - 1e kamer - Voorzitter ·
de h. Rappe, waarnemend voorzitter _:
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluiden de conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

Nr. 237
3e

KAMER -

17 mei 1993

HOOFDELIJKHEID -

HOOFDELIJKHEID
TUSSEN SCHULDENAARS - AFSTAND VAN DE
HOOFDELJJKE VORDERING - ONVERMOGEN
VAN MEDESCHULDENAARS - TOEPASSELIJK·
HEID VAN ART. 1215 B.W.

Nr. 236

1e

KAMER -

13 mei 1993

Ingeval de schuldeiser afstand heeft gedaan van de hoofdelijkheid ten aanzien van aile hoofdelijke medeschulde~
Noot arrest nr. 236 :

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELASTING) - INGESCHREVEN VOERTUIG-

(1) Cass., 5 dec. 1985, A.R. nr. F 1264 N
(A. C., 1985-86, nr. 235); 24 april 1987, A.R. nr. F
1325 N (ibid., 1986-87, nr, 499).
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naars, bestaat er geen hoofdelijkheid
meer en is art. 1215 B. W niet toepas~
selijk (1).
(ROMBAUTS T. AG. 1824 E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8086)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1210
1212, 1213, 1214 en 1215 van het Burger:
lijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest eiser soli~
dair met tweede verweerster heeft ver~
oordeeld tot betaling aan eerste verweerster van het nag niet betaalde saldo van
de door eerste verweerster aan eiser en
tweede verweerster toegestane lening op
grond enerzijds « dat inderdaad in het
geval dat aanvaard zou worden dat zeals
de eerste rechter vaststelde, (eiser) aan
de hand van de briefwisseling aantoonde
dat (eerste verweerster) afstand deed
van de hoofdelijkheid tegenover (eiser),
er tevens moet worden aangenomen dat
gelet op de niet betwiste insolvabihteit
van (tweede verweerster), (eerste verweerster) bij toepassing van art. 1215
B.W. gerechtigd is op de betaling van het
aandeel van (tweede verweerster) door
(eiser)_ als enige medeschuldenaar, al
dan met tevoren van de hoofdelijkheid
ontslagen; dat immers art. 1215 B.W. de
schuldeiser, welke te voren een medeschuldenaar ontslagen heeft van de eerste bedongen hoofdelijkheid, toelaat om
het aandeel van de onvermogende schuldenaar om te slagen over alle schuldenaars, te dezen (eiser), zelfs over degene
die tevoren door (eerste verweerster) van
de hoofdelijkheid werden ontslagen; _dat
de bewering van (eiser) dat art. 1215
B.W. slechts van toepassing zou zijn mits
de schuldeiser slechts Mn van de schuldenaars zou ontslagen hebben van de
hoofdelijkheid en niet beide schuldenaars zoals te dezen, een toevoeging is
aan het art. 1215 B.W. welke er niet in
voorkomt; dat de toepassing van art.
(1) De Page, H., Traite III, nr. 360.
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1215 B.W. een pluraliteit van oorspronkelijk hoofdelijk gehouden schuldenaars
veronderstelt, zonder evenwel deze pluraliteit te beperken tot meer dan twee »,
en anderzijds « dat ingeval de bijgebrachte briefwisseling niet aantoont dat
(eerste verweerster) (eiser) heeft ontslagen van de hoofdelijkheid, deze als hoofdelijk verbonden schuldenaar tegenover
(eerste verweerster) gehouden blijft tot
betaling van het niet betaalde saldo »,
terwijl, eiser in zijn appelconclusie had
aangevoerd dat artikel 1215 van het Burgerlijk Wetboek slechts toepasselijk kon
verklaard worden « indien slechts ten
aanzien van een van de schuldenaars afs~~nd van de hoofdelijke vordering zou
ZlJll gedaan » en niet wanneer zoals « in
casu ten opzichte van alle twee de schuldenaars de verdeling van de schuld werd
aangenomen »,
.. en terwi)1 artikel 1215 van het BurgerhJk Wetboek niet van toepassing is in
een geval waarbij - zoals in casu valgens de vaststellingen van het best;eden
arrest - er slechts twee hoofdelijke
schuldenaars waren ten aanzien van wie
de schuldeiser - zoals in de eerste door
het arrest vooropgestelde hypothese ontslag van hoofdelijkheid had toegestaan; artikel 1215 van het Burgerlijk
Wetboek immers als doel heeft te verhinderen dat het ontslag van hoofdelijkheid
t.a.v. bepaalde schuldenaars waardoor
deze bij toepassing van artikel 1210 van
het Burgerlijk Wetboek slechts voor hun
deel kunnen aangesproken worden de
situatie van de niet van hoofdelijkheid
ontslagen schuldenaars zou verzwaren
bij onvermogen van een andere schuldenaar, wat in de eerste door het bestreden arrest vooropgestelde hypothese niet
dreigde te gebeuren aangezien beide
(enige) schuldenaars in die hypothese
slechts voor hun deel konden aangesproken worden; de tekst zelf van artikel
1215 van het Burgerlijk Wetboek wijst op
een situatie waarin er na ontslag van
hoofdelijkheid t.a.v. een of meer schuldenaars nog andere schuldenaars hoofdelijk gehouden zijn; de beroepsrechters
bijgevolg niet wettig konden beslissen
dat artikel 1215 van het Burgerlijk Wethoek diende te worden toegepast in de
hypothese dat - zoals het zelf heeft
voorgesteld - eerste verweerster eiser
en tweede verweerster zou ontslagen
hebben van de hoofdelijkheid en bijgevolg slechts voor hun deel konden aangesproken worden (bij toepassing van artikel 1210 van het Burgerlijk Wetboek),
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zodat het bestreden arrest, door artikel
1215 van het Burgerlijk Wetboek toe te
passen op een geval waarbij de twee enige schuldenaars door ontslag van hoofdelijkheid slechts voor hun deel konden
aangesproken worden en waarbij een
van beiden onvermogend bleek te zijn,
de artikelen 1210, 1212, 1213, 1214 en
1215 van het Burgerlijk Wetboek heeft
geschonden :

Overwegende dat het middel het
arrest niet bekritiseert inzoverre
het artikel 1215 van het Burgerlijk
Wetboek toepast in de verhouding
tussen de schuldeiser en de schuldenaars;
Overwegende dat artikel 1215 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
ingeval de schuldeiser ten aanzien
van een van de schuldenaars afstand gedaan heeft van de hoofdelijke vordering en een of meer van
de overige medeschuldenaars onvermogend worden, het aandeel van de
onvermogenden naar evenredigheid
wordt omgeslagen over alle schuldenaars, zelfs over degenen die tevoren door de schuldeiser van de hoofdelijkheid zijn ontslagen;
Dat dit artikel niet toepasselijk is
ingeval de schuldeiser afstand van
de hoofdelijkheid heeft gedaan ten
aanzien van alle hoofdelijke medeschuldenaars; dat er in dit geval
geen hoofdelijkheid meer bestaat;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat oak ingeval de eerste verweerster zowel ten aanzien
van eiser als ten aanzien van de
tweede verweerster, f::lige schuldenaars, afstand van de hoofdelijkheid
heeft gedaan, artikel 1215 van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk is
en op grand daarvan de vordering
van de eerste verweerster tegen eiser toe te kennen, die wetsbepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;
17 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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BESTAANSMINIMUM -

BESTAANSMID-

DELEN - INKOMSTEN - BESLAG WEGENS
ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN.

Voor de vaststelling van het recht op bestaansminimum wardt oak rekening
gehouden met de in aanmerking te nemen inkomsten waarop beslag is geJegd wegens onderhoudsverplichtingen
als bedoeld in art. 1412 Ger. W. (Art. 5
Bestaansminimumwet; artt. 12 e.v.
K.B. 30 okt. 1974.)
(O.C.M.W. KORTRIJK T. CANNOOT)
ARREST

(A.R. nr. 8309}

HET HOF; - Ge!et op het bestreden arrest, op 8 mei 1992 door het
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 1, § 1, eerste
lid en 5, §§ 1 en 2 (gewijzigd bij wet van
5 januari 1976 en koninklijk besluit van
19 november 1988), van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht
op een bestaansminimum, en 12 van het
koninklijk besluit van 30 oktober 1974
houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum (gewijzigd bij
koninklijke besluiten van 8 juli 1988 en
14 augustus 1989),
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat
de betwisting betrekking had op " de bij
de berekening der bestaansmiddelen met
het oog op de toekenning van het bestaansminimum, al dan niet mede in
te calculeren werkloosheidsuitkeringen
waarop beslag is gelegd tot gedwongen
uitvoering van onderhoudsverplichtingen ", oordeelt dat verweerder niet over
voldoende bestaansmiddelen beschikte
en derhalve gerechtigd was op bet bestaansminimum, op grand van de motie~
ven "dat betrokkene over de betreffende
uitkeringen inderdaad niet effectief kon
beschikken gezien daarop sinds 26.6.1990
integraal beslag was gelegd. Bij nader
toezien houden de vigerende voorschrif«
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ten van de bestaansminimumwet derhalve in dat bij de nodige bestaansmiddelenbegroting geen rekening meer is te
houden met de door de verzoeker voordien verkregen doch op datum van zijn
aanvraag tot toekenning van het bestaansminimum reeds verbruikte of mogelijk verkwiste inkomsten. Naast de overige toekenningsvoorwaarden waaraan elke aanvrager uiteraard moet voldoen,
geldt alleen zijn actuele vermogenstoeStand als doorslaggevend criterium teneinde uit te maken of zijn bestaansmiddelen degelijk ontoereikend zijn en bijgevolg geen aanspraak op het bestaansminimum verantwoorden. (... ) Waar de wet d.d.
7.8.1974 het recht op een bestaansminimum waarborgt ten behoeve van belanghebbenden wiens bestaansmiddelen niet
toereikend zijn, ongeacht de oorzaak van
deze vast te stellen realiteit, en bij een objectieve appreciatie dienaangaande daarom enkel rekening is te houden met de bestaansmiddelen waarover hij de vrij e beschikking heeft om te voorzien in zijn levensbehoeften, moet in hoofde van (verweerder) onmiskenbaar worden in acht
genomen dat hij te dien einde eigenlijk
niet beschikt over werkloosheidsuitkeringen gezien deze volledig in beslag zij n ge-

nomen (... )" (arrest blz. 5),
terwijl overeenkomstig artikel 1, § 1
van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum eenieder (... ) die geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch ih staat
is deze hetzij door eigen inspanningen
hetzij op een andere manier te verwerven, recht heeft op een bestaansminimum; overeenkomstig artikel 5, § 1 van
dezelfde wet aile bestaansmiddelen in
aanmerking komen van welke aard en
oorsprong oak, waarover de belanghebbende (... ) beschikt, met inbegrip van aile
uitkeringen krachtens een Belgische of
buitenlandse sociale wetgeving; te dezen
niet betwist werd dat verweerder gerechtigd was op werkloosheidsuitkeringen ten belope van 29.770 frank; deze
werkloosheidsuitkeringen als bestaansmiddelen, in de zin van bovengenoemde
wetsbepalingen, dienen te worden in
acht genomen; artikel 5, § 2 van genoemde wet bestaansmiddelen opsomt waarmee geen rekening dient te worden gehouden ter bepaling van het recht op
bestaansminimum; oak in artikel 12 van
het ter uitvoering van genoemde wet uitgevaardigd koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum,
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bepaalde bestaansmiddelen worden opgesomd die niet in acht moeten worden genomen ter bepaling van het recht op een
bestaansminimum, zoals onderhoudsgelden die de aanvrager van het bestaansminimum ontvangt voor ongehuwde minderjarige kinderen die te zijnen laste
zijn (artikel 12, enig lid, C); aldus op limitatieve wijze de bestaansmiddelen
worden opgesomd die niet in aanmerking dienen te worden genomen; tot deze
uitzonderingsregels niet behoren, noch
de als onderhoudsgelden door de aanvrager te betalen vergoedingen, noch de
sommen waarop door derden geheel of
gedeeltelijk beslag werd gelegd; de wet
op het bestaansminimum evenmin als
voorwaarde voor het als bestaansmiddelen in acht nemen van bepaalde sommen
stelt dat de betrokkene "de vrije beschikking" client te hebben over deze
sommen om in zijn levensbehoeften te
voorzien,
zodat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, door de uitkeringen die verweerder wegens werkloosheid ontving,
doch die het voorwerp uitmaakten van
een beslagmaatregel, niet als bestaansmiddelen op te vatten in de zin van de
wet op het bestaansminimum niet aileen
het wettelijk begrip " bestaansmiddelen"
miskent, minstens het door de wet be~
doelde " beschikken over bestaansmiddelen" (schending van artikelen 1, § 1 en 5,
§ 1 van de wet van 7 augustus 1974),
doch tevens op onwettige wijze de uitzonderingsregels voorzien in de wet en
in het uitvoeringsbesluit uitbreidt tot
niet voorziene gevallen (schending van
artikelen 5, § 2 van genoemde wet en 12
van het koninklijk besluit van 30 oktober
1974) ":

Overwegende dat, naar luid van
artikel 5, § 1, van de Bestaansminimumwet van 7 augustus 1974, voor
het berekenen van de bestaansmiddelen {< aile bestaansmiddelen in
aanmerking (komen) van welke
aard en oorsprong ook, waarover de
belanghebbende echtgenoten, de samenwonende persoon of de alleenstaande persoon beschikken, met in~
begrip van aile uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse
sociale wetgeving. Kunnen eveneens
in aanmerking worden genomen
binnen de perken bepaald door de
Koning, de bestaansmiddelen van
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de persoon met wie de aanvrager
samenwoont )>;
Overwegende dat artikel 5, § 2,
van de Bestaansminimumwet inkomsten vermeldt waarmee bij het
berekenen van de bestaansmiddelen
geen rekening mag worden gehouden; dat de artikelen 12 en volgende
van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum, nag andere inkomsten aanwijzen die, hetzij voor het geheel,
hetzij gedeeltelijk, niet in aanmerking komen; dat in deze uitzonderingsbepalingen niet zijn begrepen
de verworven inkomsten die in beslag worden genomen wegens schulden, zij het verschuldigd onderhoudsgeld of achterstallen;
Overwegende dat derhalve voor
de berekening van de in acht te nemen bestaansmiddelen al de inkom-

sten van de aanvrager in rekening
dienen te worden gebracht, ongeacht hun aard of oorsprong en v66r
elk beslag verricht wegens onderhoudsverplichtingen als bedoeld in
artikel 1412 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Overwegende dat de appelrechters, door de werkloosheidsuitkeringen waarop verweerder gerechtigd
is, niet in aanmerking te nemen

voor het berekenen van de bestaansmiddelen van verweerder omdat « in
hoofde van (verweerder) onmiskenbaar in acht (moet worden) genamen dat hij te dien einde eigenlijk
niet beschikt over werldoosheidsuitkeringen gezien deze volledig in beslag zijn genomen », een uitzondering toevoegen aan de in het middel
vermelde wettelijke bepalingen welke in de wet niet is bepaald, mitsdien deze wettelijke bepalingen
schenden;
Dat het middel gegrond is;

het hoger beroep uitspraak doet; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.
17 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. HUtzler.
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17 mei 1993

SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS

- BIJDRAGEN- LOON- KOSTEN TEN LASTE
VAN DE WERKGEVER BUITENLANDSE
WERKNEMER - TEWERKSTELLING IN BELGIE
- MEERKOSTEN.

Geen sociale-zekerheidsbijdragen zijn
verschuldigd op de bedragen die de
werkgever aan een tijdelijk in Belgiii
tewerkgestelde buitenlandse werknemer terugbetaalt als vergoeding voor
werkelijke meerkosten die deze als gevolg van die tewerkstelling te dragen
heeft (!). (Art. !9, § 2, 4', K.B. 28 nov.
1969.)
(R.S.Z. T. SOGEMAR N.V.)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd:
1. Verweerster betaalt aan buitenlandse kaderleden die zij in Belgi€ tewerkstelt, vergoedingen voor de meerkosten

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het over de ontvankelijkheid van

(1) Zie cone!. O.M.
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die de werknemer door die tewerkstelling moet dragen voor het huren van een
waning, voor reiskosten en als gevolg
van de hogere kosten voor levensonderhoud.
Zowel het arbeidshof als de partijen
gaan ervan uit dat deze vergoedingen
loon zijn in de zin van artikel 2 van de
Wet Bescherming Loon en dat zij dus,
overeenkomstig artikel 14, § 2, van de
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969,
in beginsel in aanmerking koinen voor
de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen (2). Niettemin oordeelt het arbeidshof dat op die vergoedingen geen
bijdragen verschuldigd zijn krachtens artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969. Luidens deze bepaling worden voor de toepassing
van de betrokken wetgeving niet als loon
aangemerkt « de bedragen die gelden als
terugbetaling van (... ) de kosten die ten
laste van zijn werkgever vallep ».
2. Volgens eiser zijn zodanige kosten
aileen die welke inherent zijn aan de eigenlijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst of verschuldigd zijn krachtens
artikel 20, to en 4°, van de Arbeidsovereenkomstenwet. Bedoeld worden de vergoedingen waardoor de werkgever zijn
door die bepalingen opgelegde verplichtingen nakomt om « de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter besschikking te
stellen )) en om de werknemer behoorlijke huisvesting en voeding te bezorgen
zo hij de verbintenis heeft aangegaan
hem kost en inwoning te verschaffen.
In die gevallen gaat het onbetwistbaar
om kosten die de werkgever verplicht is
te dragen ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, m.a.w. oak om kosten die
inherent zijn aan de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst. Zij vormen
dus geen aparte categorie van kosten,
maar illustreren aileen wat eiser verstaat onder de omschrijving van « inherent aan de eigenlijke uitvoering van de
arbeidsovereenkomst ».
Die omschrijving heeft voor hem kennelijk een zeer enge betekenis. Zij komt
(2) Bij arrest van 12 feb. 1990 heeft het Hof
beslist dat geen loon in de zin van art. 35, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet is de terugbetaling van kosten die de werknemer
heeft gemaakt als gevolg van hem opgelegde
arbeidsvoorwaarden en omstandigheden en
die ten laste van- de werkgever zijn (Cass., 12
feb. 1990, A.R. nr. 6964, A.C., 1989-90, nr, 361,
met coni. O.M.)
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hierop neer dat het moet gaan om kosten die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren, d.w.z. voor
het verrichten van de bedongen arbeid,
of, zoals artikel 20, to, van de Arbeidsovereenkomstenwet het omschrijft, kosten die nodig zijn voor de uitvoering van
het werk.
3. Het lijdt geen twijfel dat wat onder
die omschrijving valt, terugbetaling is
van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Vraag is echter of de omschrijving daartoe moet worden beperkt.
Om deze vraag te beantwoorden lijkt
het nuttig die bepaling te vergelijken
met de bepalingen betreffende de andere
gelijksoortige betalingen die niet als loon
worden aangemerkt, niet aileen volgens
artikel 19, § 2, 4°, maar oak volgens het
5° en 6° van dezelfde paragraaf.
4. In het 5° en het 6° gaat het onmiskenbaar om kosten die inherent zijn aan
de eigenlijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst, namelijk :
« 5° de voordelen toegekend in de vorm
van arbeidsgereedschap of werkkleding;
6° de bedragen die de werkgever aan
de werknemer betaalt ten einde zich te
kwijten van zijn verplichting om arbeidsgereedschap of werkkleding te bezorgen
of om te zorgen voor kost en inwoning,
wanneer de werknemer ver van zijn waning tewerkgesteld is )),
5. In het 4° wordt in de eerste plaats
melding gemaakt van « de bedragen die
gelden als terugbetaling van de kosten
die de werknemer heeft verricht om zich
van zijn woonplaats naar zijn werkplaats
te begeven »,
Dat zijn kosten die niet inherent zijn
aan de eigenlijke uitvoering van de arbPidsovereenkomst. Welke arbeid de
werknemer ook verricht de verplaatsingskosten zijn altijd dezelfde. Zij zijn
niet afhankelijk van de verrichte arbeid
maar van de afstand tussen de verblijfplaats en de arbeidsplaats alsook van
het vervoermiddel dat de werknemer gebruikt. Daarover beslist hij vrij, tenzij
anders is overeengekomen. Daarom worden die kosten in beginsel oak door de
werknemer zelf betaald zonder terugbetaling door de werkgever.
De verplaatsingskosten worden gedaan
om de werknemer op de arbeidsplaats te
brengen, maar hebben geen rechtstreeks
verband met de eigenlijke arbeidsverrichting. Zij worden wel gedaan als gevolg van, in verband met of ter gelegenheid · van de uitvoering van de arbeids-
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overeenkomst, maar zijn niet inherent
aan de eigenlijke uitvoering ervan.
Wanneer de auteurs van het koninklijk besluit van 28 november 1969 dan in
hetzelfde 4° van artikel 19, § 2, daarna
ook melding maken van « de kosten die
ten laste van de werkgever vallen », mag
men op goede gronden aannemen dat zij
daarmee kosten op het oog hebben gehad die van dezelfde aard als de verplaatsingskosten zijn of kunnen zijn, namelijk kosten die wei worden gedaan als
gevolg van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar niet, althans niet
noodzakelijk, inherent zijn aan de eigenlijke uitvoering.

6. Gaat het om kosten die alleen verband houden met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst zonder inherent
aan de eigenlijke uitvoering te zijn, dan
moet de werknemer ze in beginsel zelf
dragen. Zij vallen dus maar ten laste van
de werkgever, zo deze zich daartae verbonden heeft. Oak op dit punt is er een
wezenlijk verschil met de kosten die inherent zijn aan de eigenlijke uitvaering.
Deze vallen uiteraard ten laste van de
werkgever zonder uitdrukkelijke verbintenis van zijnentwege. Hij is van die last
aileen ontheven, indien de werknemer
zich ertoe verbonden heeft die last ap
zich te nemen.
7. « Kosten die ten laste van de werkgever vallen » in de zin van artikel 19,
§ 2, 4°, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 zijn dus :
1o de kosten die inherent zijn aan de
eigenlijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst, oak zonder uitdrukkelijke verbintenis van de werkgever, tenzij partijen het tegendeel hebben bedongen;
2° de kasten die het gevolg zijn van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
zonder inherent aan die uitvoering te
zijn, in zoverre de werkgever ertoe verplicht is die kosten te dragen krachtens
een wet, een c.a.o., een individuele overeenkomst of zelfs een eenzijdige verbintenis van de werkgever.
Tevergeefs beaogt eiser dus dat alleen
de kosten die inherent zijn aan de eigenlijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst, kasten ten laste van de werkgever zijn in de zin van de voormelde
bepaling.
8. In onderhavige zaak gaat het om
forfaitaire vergoedingen voor meerkosten van levensonderhoud, huisvesting en
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reizen die de werknemer te dragen
heeft, omdat hij tijdelijk in BelgH~ tewerkgesteld is.
Dat zijn geen kasten die inherent zijn
aan de eigenlijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de zin die eiser
daaraan geeft. Het zijn daarentegen wel
kosten die het gevolg zijn van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Want
de werknemer heeft die kosten te dragen, omdat hij tijdelijk in BelgH~ wordt
tewerkgesteld. Was hij in zijn land van
herkomst tewerkgesteld gebleven, dan
had hij die meerkosten niet gehad.
9. Onderstreept dient te worden dat
het werkelijk moet gaan om meerkosten
die het gevolg zijn van de tewerkstelling
in Belgie.
Het spreekt vanzelf dat bij voorbeeld
een premie voor de stijgende kosten van
levensonderhoud als zodanig geen terugbetaling van kosten ten laste van de
werkgever is, waarop geen sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Aileen
de vergoeding die aan de buitenlandse
werknemer wordt betaald tijdens zijn tewerkstelling in Belgie omdat de kosten
van levensonderhoud hier hager liggen
dan in het land van herkomst, komt niet
in aanmerking voor de berekening van
de sociale-zekerheidsbijdragen, omdat
die kosten het gevolg zijn van de tewerkstelling in Belgie en dus van de uitvaering van de arbeidsovereenkomst.
Hetzelfde geldt de vergoeding voor de
bijkomende kosten van huisvesting en
voor de reiskasten die het gevolg zijn
van de tewerkstelling in Belgie.
10. « Meerkasten >> houdt oak in dat de
vergoeding niet meer mag bedragen dan
de werkelijke kosten die de werknemer
heeft gedragen. In het arrest van 9 oktober 1989 (3) onderstreept het Hof dat de
bedragen omschreven in artikel 19, § 2,
4° en 6°, van het koninklijk besluit van
28 november 1969, « vergoedingen zijn
die de werkgever aan zijn werknemers
betaalt voor kosten die dezen werkelijk
hebben gedragen ».
Uit de vaststelling dat de vergoedingen
voor reis~ en telefoonkosten die de werkgever aan zijn handelsvertegenwoordiger
betaalt, door de arbeidsovereenkamst
forfaitair worden vastgesteld, kan de
rechter volgens het arrest van 14 oktober
1985 (4), wettig afleiden dat deze vergoe(3) A.R. nr. 6654, A.C, 1989-90, nr. 83.
(4) A.R. nr. 4794, A.C, 1985-86, nr, 90.
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dingen geen terugbetaling vormen van
kosten die ten laste van de werkgever
vallen, maar loon zijn voor de bereke~
ning van de sociale-zekerheidsbijdragen.
Uit dit arrest volgt a contrario dat forfaitaire vergoedingen oak in aanmerking
kunnen komen, wanneer de werkelijke
kosten moeilijk kunnen worden bepaald
of de berekening of terugbetaling ervan
op praktische bezwaren stuit. Vereist is
dan wel dat het forfait in een redelijke
verhouding staat tot de hoegrootheid van
de werkelijke uitgaven (5). Het staat de
feitenrechter aan de hand van de hem
overgelegde gegevens te oordelen of aan
dit vereiste is voldaan.
In de rechtsleer wordt oak als voorwaarde gesteld dat de vergoedingen geen
verrijking van de werknemer tot gevolg
mogen hebben, maar alleen verarming
beogen tegen te gaan (6). Dat moet, naar
mijn gevoelen, niet uitdrukkelijk als bijkomende voorwaarde worden geformuleerd, omdat het aileen een verduidelijking brengt van hetgeen onder « werkelijke meerkosten » wordt verstaan.
11. In het bestreden arrest van 13 december 1991 stelt het arbeidsho£ vast dat
de betrokken « uitgaven ten laste van de
werkgever vallen krachtens de arbeidsovereenkomst ». Voorts poneert het als
voorwaarde dat « de terugbetalingen gebeuren op basis van de reele kosten of
met een forfait dat in verhouding staat
tot de werkelijke hoegrootheid van de
uitgaven ' (7).
In het bestreden eindarrest van 19 juni 1992 stelt dat het arbeidshof vast dat
de forfaitaire vergoedingen voor huisvesting en reiskosten « in verhouding staan
tot de werkelijke kosten » en dat die
meerkosten werkelijk gedaan zijn. Ook
de meerkosten van levensonderhoud
worden geacht met de werkelijkheid
overeen te stemmen.
Ten slotte oordeelt het arbeidshof dat
de betaalde vergoedingen « te beschouwen zijn als een verplichting van de

(5) R. BOES, « Terugbetaling van kosten en
toekenning van voordelen ))' in Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaa.n (A.T.O.), T, 204-260, C.

(6) Zie bijv. H. VAN HOOGENBEMT en P, DE
KOSTER, « Indemnites non taxables allou€es
aux cadres etrangers et la s€curit€ sociale :
Etat de la question ))' in J.T.T., 1991, 461, inzonderheid nrs. 25 e.v.

(7} R. BoEs, Loc. cit.
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werkgever om de meerkosten te dekken
veroorzaakt door de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst >>,
Op grand van die vaststellingen en dat
oordeel beslist het arbeidshof wettig dat
de terugbetaalde vergoedingen kosten
ten laste van de werkgever zijn en derhalve, met toepassing van artikel 19, § 2,
4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, niet als loon kunnen worden aangemerkt voor de berekening van
de sociale-zekerheidsbijdragen.
Het middel faalt.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 8322)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 13 december 1991
en 19 juni 1992 gewezen door het
Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de art. 14, par. 2, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, 19, par. 2, 4°, van het K.B.
van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, voor zoveel als nodig, van de art. 20.1° en 20.4°
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en van art. 23,
al. 2, van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers,
doordat de appelrechters, die aannemen dat eiser niet gebonden is door de
houding die het ministerie van financien
aanneemt ten overstaan van wat verweerster aan haar in Belgie tewerkgestelde werknemers van buitenlandse oarsprang bovenop het normale loon betaalde aan reisvergoedingen en vergoedingen voor het huren van een waning en
wegens het verschil in levensduurte, in
het eerste bestreden arrest van 13 december 1991 beslissen dat: "De terugbetaling van uitgaven eigen aan de werkgever in de zin van het fiscaal recht, niet
aan sociale-zekerheidsbijdragen onderhevig (zijn) indien het kostenvergoedingen
zijn, wat impliceert dat zij geen verrij"
king van de werknemer inhouden, en in"
«
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dien de uitgaven ten laste van de werk~
gever vallen blijkens de bedingen van de
arbeidsovereenkomst of blijkens de uitvoering die aan die overeenkomst wordt
gegeven de terugbetalingen gebeuren op
basis van de reEHe kosten of met een forfait dat in verhouding staat tot de werkelijke hoegrootheid van de uitgaven ";

en doordat de appelrechters in het
eindarrest van 19 juni 1992 beslissen dat
de diverse door verweerder aan die personeelsleden bovenop het loon betaalde
vergoedingen, beschouwd moeten worden als " vergoedingen ten laste van de
werkgever" zoals bedoeld in art. 19,
par. 2, 4°, van het K.B. van 28 november
1969 en derhalve geen loon vormen voor
de toepassing van de wet van 27 juni
1969, om reden dat de vergoeding voor
de meerkost van de huur bepaald is ge~
worden door het vergelijken met de huur
effectief betaald door de voorgaande di~
recteur en het bedrag ervan redelijk
voorkomt; dat de forfaitaire vergoedin~
gen voor reiskosten betaald zijn gewor~
den op basis van de kosten voorgerekend
door reisagentschappen; dat de meerkos~
ten van tewerkstelling overeenstemmen
met de werkelijke kosten en geen verrij~
king van de werknemer meebrengen en
de vergoeding voor levensonderhoud ge~
wettigd voorkomt vanwege het verschil
in levensduurte tussen het land van her~
komst en het land van tewerkstelling
van bedoelde kaderleden, en dat: " ...
zonder deze vergoeding hun loon lager
(zou) zijn dan in hun land van herkomst
en dit zou een verarming voor hen bete~
kenen; de bedoeling van deze vergoeding
is blijkbaar zulks te vermijden; in dit op~
zicht zijn deze vergoedingen te beschou~
wen als een verplichting van de werkge~
ver om de meerkosten te dekken veroor~
zaakt door de uitvoering van de arbeids~
overeenkomst ";
terwijl luidens art. 14, par. 2, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 be~
treffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, en art. 23, al. 2, van de
wet van 29 juni 1981, houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, het loon waarop
de bijdragen voor sociale zekerheid war~
den berekend, bepaald wordt overeen~
komstig art. 2 van de wet van 12 april
1965, behoudens verruiming of beperking
door de Koning van het in dit artikel be~
paald begrip " loon"; dat, krachtens art.
2.3° van de loonsbeschermingswet van 12
april 1965, onder het loonbegrip vallen,
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niet aileen het geld waarop de werkne~
mer ingevolge zijn dienstbetrekking
recht heeft, maar tevens aile in geld
waardeerbare voordelen waarop de
werknemer op die grand aanspraak kan
maken; dat er dus loon is telkens wanneer de werkgever, omwille van het bestaan van de dienstbetrekking, enige
vergoeding betaalt aan de werknemer;
dat in casu niet betwist is dat het feit
dat kaderleden van vreemde oorsprong
door verweerster in Belgie tewer k wor~
den gesteld, aanleiding en bestaansreden
vormt voor het betalen van diverse bij
het loon bijkomende vergoedingen; dat
volgens art. 19, par. 2, 4°, van het K.B.
van 28 november 1969, bij afwijking van
wat is bepaald in artikel 2 van de loonbeschermingswet evenwel niet als loon
worden aangemerkt; " ... de bedragen die
gelden als terugbetaling van kosten die
ten laste van de werkgever vallen ... "; dat
elke uitsluiting uit het loonbegrip van de
loonbeschermingswet van 12 april 1965
beperkend moet worden gelnterpreteerd;
dat een kostenvergoeding slechts kan
worden aanzien als " terugbetaling van
kosten die ten laste van de werkgever
vallen " wanneer de betaling ervan ge~
beurt in uitvoering van de arbeidsover~
eenkomst tot delging van uitgaven die
inherent zijn aan de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst door de werknemer
en derhalve geen verrijking van de
werknemer vormen, of bij toepassing
van de art. 20.1 o en 4° van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, met name dus, zo de vergoeding ertoe strekt de
werknemer de voor de uitvoering van
het werk nodige hulp, de hulpmiddelen
en materialen ter beschikking te stellen
en/of behoorlijk te huisvesten zo de
werkgever de verbintenis heeft aange~
gaan de werknemer kost en inwoning te
verschaffen; noch het feit dat de vergoe~
dingen door verweerster betaald over·
eenstemmen met de werkelijkheid en
geen verrijking van de werknemer met
zich meebrengen, noch het feit dat, zo
bedoelde vergoedingen niet betaald wa~
ren geworden, de uitvoering van de ar·
beidsovereenkomst de werknemer in tegendeel zou hebben verarmd, noch ten~
slotte het feit dat die vergoedingen ten
laste van de werkgever zijn ingevolge
specifieke bepalingen van de arbeids~
overeenkomst of ingevolge de uitvoering
die partijen aan de arbeidsovereenkomst
hebben gegeven, op zich toelaten wettig
te beschouwen dat het gaat om terugbe~
taling van kosten inherent aan de eigen~
lijke uitvoering van de overeenkomst of
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verschuldigd krachtens artikel 20 van de
arbeidsovereenkomstenwet;
zodat het arbeidshof op grand van de
aangehaalde beschouwingen niet wettig
heeft kunnen beslissen dat de door verweerster aan de betrokken buitenlandse
werknemers betaalde vergoedingen geen
loon vormen voor de toepassing van
art. 14, par. 2, van de wet van 27 juni
1969 (schending van al de vooraan in het
middel ingeroepen wettelijke bepalingen) »:

Overwegende dat, kracbtens artikel 19, § 2, 4', van bet koninklijk besluit van 28 november 1969, niet als
loon voor de berekening van de sociale-zekerbeidsbijdragen
worden
aangemerkt « de bedragen die gelden als terubetaling van (... ) de kosten die ten laste van (de) werkgever
vallen »;
Overwegende dat de werkelijke
meerkosten die een buitenlandse
werknemer te dragen beeft als gevolg van zijn tewerkstelling in Belgie, kosten ten laste van de werkgever zijn in de zin van de voormelde
bepaling, wanneer de werkgever tot
terugbetaling van die kosten verplicht is; dat geen sociale~zeker
beidsbijdragen verscbuldigd zijn op
bet bedrag dat de werkgever als
vergoeding voor die kosten aan de
werknemer terugbetaalt;
Overwegende dat uit de bestreden
arresten blijkt dat verweerster aan
buitenlandse werknemers die tijdelijk in Belgie waren tewerkgesteld,
voor de duur van die tewerkstelling
vergoedingen toekende voor meerkosten van levensonderhoud, huisvesting en reizen;
Dat bet arbeidsbof vaststelt dat
deze vergoedingen met de werkelijke meeruitgaven overeenstemden
en dat zij « te bescbouwen (zijn) als
een verplichting van de werkgever
om de meerkosten te dekken veroorzaakt door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst »;
Dat het arbeidsbof op grond van
deze redenen wettig beslist dat bet
bedrag van de terugbetaling van de
kosten, _met toepassing van artikel
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19, § 2, 4', van bet koninklijk besluit
van 28 november 1969, niet als loon
voor de berekening van de socialezekerbeidsbijdragen kan worden
aangemer kt;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 mei 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Bruyn en Bi.itzler.

Nr. 240
3e KAMER - 17 mei 1993

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
EENZIJDIGE WIJZIGING - ARBEIDSTIJD
ONRECHTMATIGE BEEINDIGING.

De partij die eenzifdig een belangrijke

wijziging in de overeengekomen arbeidstijd aanbrengt, befiindigt de arbeidsovereenkomst onrechtmatig (1).
{AU VATEL-JOURDAN N.V. T. VAN DER FERRE)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd:
Het arbeidshof oordeelt dat eiseres de
arbeidsovereenkomst onrechtmatig heeft
beeindigd, omdat zij een nieuwe arbeids(1) Zie cone!. O.M.
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tijdregeling eenzijdig heeft opgelegd
door over te schakelen van de vijfdagenweek naar de zesdagenweek.
Dat arresten van 1 december 1980 (2)
en 27 juni 1988 (3) heeft het Hof beslist
dat « de partij die eenzijdig een belangrijke wijziging in de overeengekomen arbeidsplaats aanbrengt, de arbeidsovereenkomst onrechtmatig beeindigt, tenzij
uit de overeenkomst of uit de aard van
de dienstbetrekking of van de uitgeoefende functie kan worden afgeleid dat de
partijen de arbeidsplaats niet als een essentieel bestanddeel van de aangegane
arbeidsovereenkomst
hebben
beschouwd ».
De arbeidsplaats wordt dus niet onvoorwaardelijk als een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
beschouwd.
Dat is daarentegen wei het geval met
de arbeidstijd. Bij arrest van 7 februari
1983 (4) wordt het voorbehoud dat in het
arrest van 1 december 1980 t.a.v. de ar~
beidsplaats wordt gemaakt, niet her~
haald wanneer het om de arbeidstijd
gaat. Te dien aanzien verklaart het Hof
zonder meer dat de partij die eenzijdig
een belangrijke wijziging in de overeen~
gekomen arbeidstijd aanbrengt, de ar~
beidsovereenkomst onrechtmatig beein~
digt. De arbeidstijd is dus so wie so een
essentieel bestanddeel van de arbeids~
overeenkomst.
Het onderscheid dat het Hof tussen de
arbeidsplaats en de arbeidstijd maakt,
lijkt mij verantwoord te zijn doordat de
arbeidstijd nauwer verband houdt met
de arbeidsverrichting dan de arbeids~
plaats.
Een wijziging van de arbeidsplaats
verandert niets aan de arbeidsverrich~
ting en de beschikbaarheid van de werk~
nemer om de bedongen arbeid te ver~
richten. Het gaat om een arbeidsvoor~
waarde waaromtrent partijen vrij beslissen of zij ze al dan niet als een essentieel
element van hun arbeidsverhouding beschouwen.
De arbeidstijd daarentegen bepaalt
rechtstreeks de mogelijkheid om de bedongen arbeid te kunnen verrichten en
de beschikbaarheid van de werknemer

(2) A.R. nr. 2855 (A.C.. 1979·80, nr. 199).

(3) A.R. nr. 6189 (A.C., 1987-88, nr, 668).
(4) A.R. nr. 3735 (A.C., 1982-83, nr. 324).
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voor de uitvoering van het werk. De arbeidstijdregeling bepaalt de tijd gedurende welke de werknemer onder het gezag
van de werkgever staat, dus ondergeschikt is aan, afhankelijk is van een ander persoon. Zij bepaalt tevens de tijd
waarover de werknemer vrij kan beschikken voor zijn individuele, familiale
en maatschappelijke ontplooiing. Voor
die beschikbaarheid en dus oak voor de
menswaardigheid van het dienstverband
is het bijvoorbeeld niet onverschillig of
men overdag of 's nachts moet werken,
alleen op weekdagen of oak 's zondags,
of zoals in deze zaak vijf of zes dagen
per week en met andere arbeidsuren.
Omwille van het nauw verband met de
arbeidsverrichting die naast loon en gezag een van de drie bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst is (5), is oak de
overeenkomen arbeidstijdregeling een
essentieel element van elke arbeidsverhouding. Dat sluit natuurlijk niet uit dat
partijen een wisselende arbeidstijdregeling kunnen overeengekomen. Maar die
wisselende regeling is dan essentieel.

•
•

•

Is de arbeidstijdregeling een essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, dan is elke eenzijdige wijziging
van de overeengekomen regeling onrechtmatig, op voorwaarde dat de wijziging belangrijk is.
In onderhavige zaak stelt het arbeidshof vast dat eiseres een nieuwe uurrooster heeft opgelegd, waardoor van de
vijfdagenweek naar de zesdagenweek
werd overgeschakeld, en het oordeelt dat
deze wijziging belangrijk is.
Dat volstaat om de beslissing dat eiseres de arbeidsovereenkomst onrechtmatig beeindigd heeft, naar recht te verantwoorden.

(5) Cass., 25 nov. 1975 (A.C., 1976, 384); 5 jan.
1977 (A.C., 1977, 483); 12 maart 1979 (A.C.,
1978-79, nr. 386); 13 april 1981 (A.C., 1980-81,
rrr. 386), en 13 april 1981 (A.C., 1980-81 nr.
!69).
'
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ARREST

(A.R. nr. 8342)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1991 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de partij die
eenzijdig een belangrijke wijziging
in de overeengekomen arbeidstijd
aanbrengt, de arbeidsovereenkomst
onrechtmatig beeindigt;
Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt « dat het nieuwe uurrooster
(in) een wijziging van een vijfdaagse naar een zesdaagse werkweek
voorziet » en oordeelt dat deze wijziging belangrijk is;
Dat het op die grond wettig beslist dat eiseres « de tussen partijen
bestaande partijen bestaande arbeidsovereenkomst op een onrechtmatige wijze verbroken heeft, met
als gevolg dat (verweerster) recht
heeft op een passende verbrekingsvergoeding >>;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
17 mei 1993- 3e kamer- Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 241

STELD - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER GEBRACHT ~ AFSTAND VAN GEDING VOOR DE CIVIELE
RECHTSMACHT NIET VEREIST,

Art. 4 VT.Sv. bepaalt niet dat de burgerlijke rechtsvordering slechts voor de
strafrechter mag worden gebracht,
wanneer nopens dezelfde voor de civiele rechtsmacht vervolgde burgerlijke
rech tsvordering afstand van geding is
gedaan (1).
(DEBAKKER T. KARADJIAN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6305)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1991
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering:
Over het derde middel :
Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering als volgt luidt :
<<
De burgerlijke rechtsvordering
kan terzelfdertij d en voor dezelfde
rechters vervolgd worden als de
strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden; in dat geval
is, zij geschorst, zolang niet definitief is beslist over de strafvordering
die v66r of gedurende de burgerlijke
rechtsvordering is ingesteld »;
Overwegende dat dit artikel niet
bepaalt dat in het aldaar beschouwde geval de civielrechtelijke vorde-
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ze KAMER BURGERLIJKE

18 mei 1993

RECHTSVORDERING

STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK INGE-

(1) Zie : de noot get. L.C. sub Cass., 27 mei
1943, Pas., 1943, 214 e.v.; Cass., 16 jan. 1979,
A.C., 1978-79, 559; R. VAN ROYE, Manuel de la
partie civile (1945), nr. 643 e.v.; J. D'HAENENS,
Belgisch strafprocesrecht D.l., 151 (153); R.
DECLERCQ, Strafvordering, Boek II (1987) 156;
R. VERSTRAETEN, De burgerlijke partJj in bet
gerechtelijk onderzoek, nr. 70 e.v.
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ring slechts voor de strafrechter
mag gebracht worden wanneer nopens dezelfde voor de civiele rechtsmacht vervolgde civielrechtelijke
vordering afstand van geding is gedaan;
Dat het middel faalt naar recht;
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aan opzettelijke slagen of verwondin~
gen die een ziekte of een tijdelijke on~
geschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben
gehad, en anderzijds, op de burgerlijke
rechtsvordering, vaststelt dat de sla~
gen bij het slachtoffer een blijvende
invaliditeit hebben teweeggebracht (1).
(NICKMANS T. PONET E.A.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 mei 1993 - ze kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal
Advocaten:
mrs. Van Ommeslaghe en R. Verstraeten, Brussel.
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ze

KAMER -

18 mei 1993

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN - OPZEITELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN OPZE'ITELIJK DODEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID - BLIJVENDE INVALIDITEIT - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN GEEN CONCLUSIES STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING EN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BEGRIP.

1o en 2° Niet tegenstrijdig is de beslis~
sing die enerzijds, op de strafvorde~
ring, de beklaagde schuldig verklaart

ARREST

(A.R. nr. 5816)

RET HOF; - Ge!et op het bestreden arrest, op 31 mei 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het aan eiser ten
laste gelegde feit van aan Luc Ponet opzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht die hem een ziekte of
een ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid hebben veroor~
zaakt, bewezen verklaart, en eiser veroordeelt op strafrechtelijk vlak tot een
gevangenisstraf van een maand met uitstel gedurende drie jaar en tot een geldboete van 50 frank, gebracht op 3.000
frank, en op burgerlijk vlak tot betaling
aan tweede en derde verweerders van
definitieve schadevergoedingen; dat uit
de motieven van het bestreden arrest
waarin verwezen wordt naar de omstandigheden van de zaak en hierdoor naar
de ernst van de a an (eerste) verweerder
toegebrachte letsels, blijkt dat de opgelegde straf in concreto verantwoord
wordt door het bewezen verklaren van
de tenlastelegging I met betrekking tot
· (eerste) verweerder,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest is
aangetast door een tegenstrijdigheid tussen het dispositief op strafrechtelijk vlak
en de motieven op strafrechtelijk en bur~
gerlijk vlak; het bestreden arrest, enerzijds, eiser veroordeelt uit hoofde van opzettelijke slagen of verwondingen welke
{1) Zie cass., 31 maart 1993, A.R. nr. 372,
A.C., 1993, nr. 168.
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een ziekte of een (tijdelijke) ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke
arbeid hebben veroorzaakt (artikel 399,
lid 1, Sw.), hetgeen impliciet maar zeker
betekent dat eiser zich niet schuldig
heeft gemaakt aan opzettelijke slagen en
verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid voor gevolg; het bestreden arrest anderzijds oordeelt dat (eerste) verweerder « volledig arbeidsongeschikt » was van· 16 augustus 1988 tot 14
oktober 1988, « gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt » was van 15 oktober
1988 tot 14 augustus 1989 », en dater een
« blijvende invaliditeit » is van 3 % (arrest, bladzijde 5, eerste alinea; oak arrest, bladzijde 8, zevende alinea), hetgeen erop wijst dat eiser zich schuldig
zou hebben gemaakt aan opzettelijke slagen of verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid voor gevolg; zodat
het arrest, dat aangetast is door een tegenstrijdigheid tussen de uitspraak op
strafrechtelijk vlak, enerzijds, en de motieven op strafrechtelijk en burgerlijk
vlak anderzijds, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest is aangetast door een tegenstrijdigheid tussen de
uitspraak op strafrechtelijk vlak en de
uitspraak op burgerlijk vlak; het tegenstrijdig is, enerzijds, eiser op strafrechtelijk vlak te veroordelen uit hoofde van
artikel 399, lid 1, Sw. wegens het toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen welke een ziekte of een (tijdelijke) ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt, hetgeen impliciet maar zeker betekent dat eiser zich niet schuldig heeft
gemaakt aan opzettelijke slagen en verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid voor gevolg, en, anderzijds, op
burgerlijk vlak eiser te veroordelen tot
betaling aan (eerste) verweerder van een
schadevergoeding uit hoofde van blijvende invaliditeit, zodat het arrest, dat aangetast is door een tegenstrijdigheid tussen de uitspraak op strafrechtelijk vlak
enerzijds, en de uitspraak op burgerlijk
vlak anderzijds, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

Wat de beide onderdelen betreft:

Overwegende dat de appelrechters
eiser schuldig verklaren aan opzettelijke slagen of verwondingen die
een ziekte of een tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van

Nr. 242

persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad en tevens constateren dat
de slagen een blijvende invaliditeit
bij het slachtoffer hebben teweeggebracht;
Overwegende dat de omstandigheid dat slagen slechts een tijdelijke
en niet een blijvende ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke
arbeid ten gevolge hebben gehad,
niet uitsluit dat die slagen niettemin
een blijvende invaliditeit tot gevolg
hebben gehad;
Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. D'Haenens - Andersluidende conclusie (2) van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. R. Verstraeten, Brussel.
(2) Volgens het O.M. was er wei tegenstl'ijdigheid tussen enerzijds de veroordeling van
eiser wegens het opzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen met de omstandigheid
dat bedoelde slagen of verwondingen een ziekte of een tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg badden voor het slachtoffer en anderzijds de
beslissing waarbij bij de uitspraak over de civielrechtelijke vordering, aan voormeld slachtoffer een schadevergoeding wegens onder
meer blijvende invaliditeit wordt toegekend.
Hiertoe verwees het O.M. naar de arresten
van het Ho£ van 11/411984 en 6/9/19BB waarbij
het Hof als tegenstrijdig beschouwde beslissingen die na een strafrechterlijke veroordeling
met toepassing van art. 400, eerste lid, Sw., op
de burgerlijke rechtsvordering, een deskundige aanwezen met een opdracht die de mogelijkheid openlaat dat de verwondingen geen
blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg
hebben gehad en naar het arrest van het Hof
van 31/10/1989 dat als tegenstrijdig aanzag,
een strafrechterlijke veroordeling met toepassing van art. 398, eerste lid, Sw., en de aanstelling op de burgerlijke rechtsvordering van een
deskundige met een opdracht die impliceert
dat de bewezen verklaarde opzettelijk toegebrachte verwondingen of slagen arbeidsongeschiktheid, eventueel zelfs een blijvende, voor
gevolg hebben gehad.

Nr. 243
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Nr. 243

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. DELLA RIVA E.A.)

ze KAMER ~

18 mei 1993

ARREST

(A.R. nr. 6224)
1° HOGER BEROEP -

STMFZAKEN GEVOLGEN, BEVOEGDHEJD VAN DE RECHTER
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJDTE.

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

2° HOGER BEROEP -

GEVOLGEN. BE·
VOEGDHEID VAN DE RECHTER - BESLISSING
OVER EEN FEITELIJKE OF EEN RECHTSKWESTIE BIJ TUSSENVONNIS - HOGER BEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN
EINDBESLISSING - DRAAGDWIJDTE.

3° VONNISSEN
STRAFZAKEN -

EN

ARRESTEN

STRAFVORDERING -

AFZON-

DERLIJKE BESLISSING OVER SCHULD EN
STRAF.

1° Het hager beroep van bet openbaar

ministerie draagt aan de appelrech ter
de kennisneming op van de strafvordeM
ring in haar geheel; zelfs als bet enkel
is ingesteld tegen de beslissing die bet
geding befiindigt, strekt het zich uit tot

elk vonnis dat in dezelfde zaak is gewezen en waartegen geen afzonderlijk
hager beroep openstond (1).
2° Art. 215 Sv. laat de rechter in hager
beroep niet toe kennis te nemen van
een beslissing over een feitelijke of
een rechtskwestie die bij ontstentenis
van hager beroep tegen deze beslissing, niet aan zijn oordeel is onderworpen (2).
3° In strafzaken is de beoordeling van de

schuld en van de strai zo nauw met elkaar verbonden dat de strafrechter
over een en ander niet bij afzonderlijke beslissingen uitspraak mag doen
(3).
(1) Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6310 (A.C.,
1987-88, nr. 545).
(2) Cass., 25 jan. 1960, A.C., 1960, 479.
(3) Cass., 13 juni 1989, A.R. nr. 2977 (A.C.,
1988-89, nr. 595).

Over het middel:

Overwegende dat bet middel ervan uitgaat dat het beroepen vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde van 14 december 1990
zich over de te dezen toe te passen
straf heeft uitgesproken;
Dat dit vonnis oordeelt " dat de
rechtbank (... ) in de onmogelijkheid
is een verdere beslissing in deze
zaak te nemen » omdat de rechtbank in een vorig vonnis van 3 november 1989 beslist heeft dat " niet
kan worden ontkend dat de feitelijkheden, zoals vermeld in de dagvaarding, zich bebben voorgedaan, zodat
de betichtingen bewezen zijn », en
« de rechtbank (dan) nagelaten
heeft bij hetzelfde vonnis de strafmaat te bepalen » en de zaak voor
verdere behandeling heeft uitgesteld; dat de eerste recbter zodoende
in het beroepen vonnis geen uitspraak deed over de straf;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het hager beroep van het openbaar ministerie
aan de appelrechter de kennisneming opdraagt van de strafvordering in haar geheel; dat, zelfs als
bet enkel is ingesteld tegen de beslissing die het geding beeindigt, het
zich uitstrekt tot elk vonnis dat in
dezelfde zaak is gewezen en waartegen geen afzonderlijk hager beroep
openstond;
Overwegende dat bet tussenvonnis van de Correctionele Recbtbank
te Oudenaarde van 3 november 1989
zicb er niet toe beperkt heeft de
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zaak tot een latere terechtzitting te
verdagen, maar een feitelijke kwestie of een rechtskwestie, te weten
het bewezen zijn van de betichtingen, heeft beslecht, zodat het niet
louter een maatregel van inwendige
aard betreft en mitsdien overeenkomstig artikel 199 van het Wetboek
van Strafvordering openstond voor
hager beroep;
Overwegende dat artikel 215 van
het Wetboek van Strafvordering de
rechter in hoger beroep niet toelaat
kennis te nemen van een betwisting
welke de eerste rechter reeds beslecht heeft bij een beslissing, die
bij ontstentenis van een daartegen
gericht beroep, aan zijn oordeel niet
is onderworpen;
Dat de appelrechters, door, na te
hebben vastgesteld dat « geen van
de partijen, ook de burgerlijke partijen niet, ( ... ) hager beroep (heeft)
aangetekend tegen (het) tussenvonnis van 3 november 1989 », te beslissen dat het niet aan het hof van beroep behoort « zich nog uit te
spreken over de eventuele nietigheid van dit tussenvonnis, waarvoor
het niet het gevat is » en te oordelen
dat « de eerste rechter terecht heeft
vastgesteld dat hij zich in de verdere onmogelijkheid bevond om nog
rechtsgeldig ten gronde te statueren,
nu hij niet meer in eim en hetzelfde
vonnis over de schuld en de straf
kon beslissen >> de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen niet
schenden en hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 244
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DEELNEMING - VEREISTEN.

Voor het bestaan van strafbare deelneming is vereist dat de deelnemer ken~
nis ervan heeft dat hij deelneemt aan
een welbepaalde misdaad of een welbepaald wanbedrijf; hiertoe is vereist
dat de deelnemer kennis heeft van alle
omstandigheden die aan het feit waar~
aan hij door zijn medewerking deelneemt, het kenmerk verlenen van een
welbepaalde misdaad of wanbedrijf,
doch niet dat hij bovendien kennis
heeft van al de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van die misdaad of dat
wanbedrijf zoals onder meer van de
verzwarende omstandigheden waarmee het plegen ervan kan gepaard
gaan (1).
(HUBER T. DELTEX N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6359)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 december 1991
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Yvon Huber:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
18 mei 1993 - 2e kamer - 'Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Boes - Gelijkluidende conclusie van de
h. Goeminne, advocaat~generaal - Advo~
caat: mr. Biitzler.

Overwegende dat voor het bestaan van strafbare deelneming vereist is dat de deelnemer - dader of
medeplichtige - kennis heeft dat
(1) Cass., 9 dec. 1986, A.R. nr. 758 (A.C.,
1986-87, nr. 217); R.W:, 1987-88, 856, opm. M. De
Swaef; CH. HENNAU-HUBLET, " La participation
punissable : vers un affranchissement de la
theorie de l'emprunt de criminalite? », R.D.P.,
1990, 591.
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hij, door de positieve daden die hij
stelt, deelneemt aan een welbepaalde misdaad of een welbepaald wanbedrijf en het opzet heeft om door
die positieve daden tot de verwezenlijking van die misdaad of dat wanbedrijf bij te dragen;
Overwegende dat hiertoe vereist
maar ook voldoende is dat de deelnemer kennis heeft van alle omstandigheden die aan het feit, Waaraan
hij door zijn medewerking deelneemt, het kenmerk geven van een
welbepaalde misdaad of wanbedrijf;
dat echter niet is vereist dat de deelnemer bovendien kennis zou hebben
van al de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van die misdaad of dat
wanbedrijf, zoals onder meer van de
verzwarende omstandigheden waarmee het plegen van die misdaad of
dat wanbedrijf kan gepaard gaan;
Overwegende dat het arrest con-

stateert dat eiser, die -
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acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
18 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal Advocaten:
mrs. Hout~kier en Decat, Leuven.

na te zijn

benaderd door de medebeklaagde
Bekaert - « op voorhand (wist) dat
het om gestolen goederen zou
gaan », Bekaert in contact bracht
met de medebeklaagde Nijs die hij
voorheen niet kende, teneinde de
vrachtwagen waarin de gestolen
goederen zich bevonden te gaan
ophalen en dat hij vervolgens de genaamde Nijs die « niet vertrouwd
was met de plaatsgesteldheid » vergezelde naar de parking waar hij de
geladen vrachtwagen moest opwachten;

Dat de appelrechters uit deze feitelijke vaststellingen wettig vermochten af te leiden, enerzijds, dat
eiser positieve daden stelde waardoor hij met zijn weten de diefstal
vergemakkelijkte in de zin van artikel 67, vierde lid, van het Strafwetboek, anderzijds, dat hij handelde
met het opzet om tot de verwezenlijking van die diefstal bij te dragen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in

Nr. 245
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19 mei 1993

RECHTSVORDERING

- STRAFGERECHT EISTEN.

BEVOEGDHEID - VER-

Het strafgerecht is slechts bevoegd om
kennis te nemen van een rechtsvordering tot schadevergoeding, wanneer
die vordering gegrond is op bet vervolgde misdrijf en dit de oorzaak is
van de schade (1). (Art. 4 V.T.Sv.; art.
182 Sv.)
(SOUGNEZ
T. CARRIERES DE RETINNE B.V.B.A. E.A.)
ARREST ( vertaling}

(A.R. nr. P.93.0007.F}

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 november 1992 in

(1) Cass., 11 jan. 1972 (A.C., 1972 1 460).
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hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
III. Op de voorzieningen van de
eiseressen, burgerlijke partijen:
Over het eerste middel:

Overwegende dat het strafgerecht
slechts bevoegd is om kennis te nemen van een rechtsvordering tot
schadevergoeding, wanneer die vordering gegrond is op het vervolgde
misdrijf en dit de oorzaak is van de
schade;
Overwegende dat het vonnis uit
de vaststellingen dat aan de verweerder Sougnez nooit slagen of
verwondingen door onvoorzichtigheid ten laste gelegd zijn wettig afleidt dat de rechtbank hem niet jegens de eiseressen kan veroordelen
tot vergoeding van de gevolgen van
de door Alberte Colson opgelopen
verwondingen;
Dat het middel faalt naar recht;
19 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Ph.
Houx en V. Delfosse, Luik.
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CASSAT!EM!DDELEN -

STRAFZAKEN -

BELANG BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - MIDDEL BETREFFENDE DE MNSPRAKELIJKHEID VAN F,:EN MEDEBEKLAAGDE.

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
is het cassatiemiddel dat is aangevoerd tot staving van het cassatieberoep van een beklaagde en dat betrek·
king heeft op de burgerlijke rechtsvordering tegen een medebeklaagde, terwijl voor de rechter tussen de medebeklaagde en eiser geen geschil aanhangig was, zelfs als de aansprakelijkheid
wordt verdeeld, de eiser gehouden
blijft tot vergoeding van de gehele
schade jegens de burgerlijke partij (1).
(BAES, P.S. BUILDING C.V.
T. HEEREN, STEVENS, O.M.O.B.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0142.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 december 1992 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. ...
II. Op het cassatieberoep van Carine Baes, beklaagde :
Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen de beslissing volgens
welke eiseres een fout heeft begaan,
doch aileen betoogt dat ook verweerster een fout heeft begaan waardoor
zij aansprakelijk is;
Overwegende dat, wanneer aan
derden schade is veroorzaakt door
de samenlopende fouten van verschillende personen, ieder van hen
jegens de schadelijders gehouden is
tot volledige vergoeding van hun
schade;
Dat het middel, ook a! was het gegrond, geen gevolgen heeft voor de
beslissing waarbij eiseres jegens ieder van de verweerders, benadeelde
derden, veroordeeld wordt tot vergoeding van de volledige, door hen
geleden schade;
(1) Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 9549 (A.C.,
1986-87, nr. 111).
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Dat het middel dus niet ontvankelijk is;
19 mei 1993 - ze kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. T. Giet, Luik.
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JEUGDBESCHERMING -

BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TEGEN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE MOEDER VAN DE
MINDERJARIGE - BELISSING GEGROND OP
STUKKEN M.B.T. DE PERSOONLIJKHEID VAN
DE MINDERJARIGE EN DIENS MILIEU.

De beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, di~ is ingesteld tegen de
moeder in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij
voor haar minderjarige zoon die wordt
vervolgd wegens als misdrijf omschreven feiten, mag niet worden gegrond
op stukken m.b.t. de persoonlijkheid
van de minderjarige en diens milieu
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I. Op het cassatieberoep van eerstegenoemde eiseres :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechters aile
feitelijke gegevens die zij geloofwaardig genoeg achten om hun
overtuiging erop te gronden in aanmerking kunnen nemen als feitelijke vermoedens, op voorwaarde
evenwel dat die gegevens hen regelmatig zijn voorgelegd en de partijen
daarover tegenspraak hebben kunnen voeren;
Overwegende dat, enerzijds, de
bemoeienissen en navorsingen van
de jeugdrechtbank om de persoonlijkheid van de minderj arige en het
milieu waarin hij is grootgebracht te
leren kennen geen ander doe! kunnen hebben dan in zijn belang de
maatregelen voor het bestuur over
zijn persoon vast te stellen;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 55 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming
bepaalt dat de stukken die betrekking hebben op de persoonlijkheid
van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft; niet mogen
worden medegedeeld aan de burgerlijke partij;

(1). (Art. 55 Jeugdbeschermingswet.)
(O.M.O.B., GEMEENTE BEYNE-HEUSAY T. CH .. )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0149.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1992 gewezen door de jeugdkamer van het
Hof van Beroep te Luik;
(1) Zie Cass., 8 juni 1988, A.R. nr. 6350 (A.C:,
1987-88, nr. 162), en 28 juni 1989, A.R. nr. 7328
(ibid., 1988-89, nr. 634).

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat het
hof van beroep bij het arrest alvorens recht te doen van 19 maart
1992 « de heer procureur-generaal
heeft aangezocht om de verwachte
inlichtingen bij het dossier te voegen, (namelijk de stukken betreffende) de persoonlijkheid van de minderj arige : sociale enquete en andere, geneeskundige en psychologische
onderzoeken die zijn verricht gedurende de tijd dat de minderjarige
onder het toezicht stand van de gespecialiseerde diensten van de
jeugdbescherming en die het ge-
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recht kunnen voorlichten over de zaken die a an zij n kennisneming zij n
onderworpen »;
Dat hetzelfde arrest vaststelt " dat
het openbaar ministerie geen hager
beroep heeft ingesteld; dat aileen de
burgerlijke partijen hoger beroep
hebben ingesteld tegen de minderjarige en diens moeder »;
Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij verweerster, moeder, die gedagvaard is in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij, ontheven wordt
van de aansprakelijkheid die krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk
Wetboek op haar rust voor de als
misdrijf omschreven feiten, die door
haar minderjarige zoon zijn. gepleegd, grondt op voornoemde stukken, ofschoon daarover niet wettig
tegenspraak kon worden gevoerd;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ... , vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet op de burgerlijke
rechtsvordering van eerstegenoemde
eiseres tegen verweerster; beveelt
dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in de kosten van
h~t cassatieberoep van eerstgenoemde eiseres; verwijst de aldus beperkte zaak naar de jeugdkamer van het
Hof van Beroep te Bergen.
19 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui~
dende conclusie van de h. Piret, advo~
caat~generaal Advocaat: mr. Draps.

Nr. 248
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MISDRIJF-

ALGEMEEN. MOREEL BESTANDDEEL - RACISME - AANZE'ITING TOT DISCRIMINATIE, RASSENSCI-IEIDING, HAAT OF
GEWELD - BEGRIP.

Voor de strafbaarheid van de aanzetting
tot discriminatie, rassenscheiding, haat
of geweld is niet de openlijke wil ver~
eist om een publiek of een individu
aan te zetten tot concrete, bepaalde of
bepaalbare daden (1). (Art. 1, 2", wet
van 30 juli 1981.)
(BELAIB E.A. T. DE BECKER, SANDRON)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0110;F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de ar~
tikelen 1 en 3 van de wet van 30 juli
1981 tot bestraffing van bepaalde door
racisme of xenophobie ingegeven daden,
doordat het bestreden arrest beslist
dat er geen grand bestaat tot vervolging
en de eisers in de kosten van de rechtspleging veroordeelt op de volgende granden : « de aanzetting tot discriminatie,
rassenscheiding, haat of geweld, in de
zin van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of
xenophobie ingegeven daden, is strafbaar, wanneer de daders hiermee openlijk hun wil te kennen geven een publiek
of persoon aan te zetten tot bepaalde daden van racisme of xenophobie. Deze uitlegging van de wettekst wordt bevestigd
door de uitdrukkelijke vermelding "in de
omstandigheden genoemd in artikel 444
van het Strafwetboek ", dat zelf verwij st
naar artikel 443 van het Strafwetboek
volgens hetw"elk het daarin omschreven
misdrijf slechts bestaat, wanneer er een
bepaald feit is dat zijn eer kan krenken
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. gepubliceerd in Bull. en Pas., nr, 248.
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en niet een gedraging van algemene
aard die dit kenmerk niet vertoont; zoals
uit de gelncrimineerde pamfletten blijkt,
willen de verdachten oproepen tot gedragingen van algemene aard zoals " weerstand ", " invasie ", beroep op bewustwording, vereenzelviging van de inwijking
met sommige grate maatschappelijke
plagen, maar geenszins tot concrete, bepaalde of bepaalbare daden, als verei~t
bij de wet van 30 juli 1981, te dezen artikel 1; bijgevolg kan het enkele "voornemen van de verdachten om rassendiscriminatie te bedrijven ", zoals in de bestreden beschikking te lezen staat, of zelfs
het voornemen om de overige vormen
van rascisme of xenophobie te bedrijven,
die worden opgesomd in artikel 1 van de
wet, niet worden aangemerkt als misdrijven in de zin van de beschouwde telastleggingen; het in de bestreden beschikking ten laste gelegde gedrag blijft de
facto beperkt tot de uiting van een mening; de uiting van een mening in de
hierboven omschreven voorwaarden is,
hoe verderfelijk ook, en hoezeer zij ook
afbreuk doet aan de waardigheid en de
eerbied waarop ieder menselijk wezen
recht heeft, alleen dan een misdrijf, wanneer de bij de wet aan de vrijheid van
meningsuiting gestelde grenzen zijn
overschreden; het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, is, bij ontstentenis
van wettelijke vereisten, van oordeel dat
de beperkingen, die de Grondwet en de
wet aan de vrijheid van meningsuiting
hebben gesteld, te dezen niet zijn overschreden; er dient aan te worden herinnerd dat de strafwet, per definitie, op
een beperkende wijze moet worden uitgelegd; hetzelfde geldt voor de huidige
wet van 30 juli 1981, die trouwens in de
aanhef verwijst naar "bepaalde" daden
van racisme of xenophobie; de rechter
moet de teksten dus me1 omzichtigheid
interpreteren; benevens het feit dat aan
de tekst van de strafwet te dezen een beperkende uitlegging moet worden gegeven, raken de ten laste gelegde feiten
het beginsel van de vrije meningsuiting,
een van de voornaamste grondwettelijke
vrijheden, die bovendien wordt gewaarborgd door de Grondwet en het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden; artikel 3 straft degene die deelneemt of
meewerkt aan verenigingen die openlijk
en herhaaldelijk rassendiscriminatie of
rassenscheiding verkondigen of bedrijven : de telastlegging heeft het te dezen
over de "Parti des Forces Nouvelles ";
artikel 3 moet worden onderzocht in sa-
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menhang met de artikelen 1 en 2 waarvan het de voorzetting is; de bestanddelen en wezenlijke vereisten van de in die
bepalingen genoemde misdrijven zijn bijgevolg dezelfde als die welke in de telastleggingen 1 en 2 zijn vereist voor de
aan de betrokken vereniging ten laste
gelegde daden van racisme· of. xenophobie; de voorwaarden voor het bestaan
van het misdrijf zijn niet vervuld; die feiten kunnen onder die voorwaarden onmogelijk ten laste worden gelegd aan de
"Parti des Forces Nouvelles". Het opzet
alleen is niet voldoende voor het bestaan
van een misdrijf; de feiten van de zaak
zijn bijgevolg geen misdaad, wanbedrijf
of overtreding »,
terwijl de artikelen 1 en 3 van de wet
van 30 juli 1981 niet de openlijke wil vereisen om een publiek of individu aan te
zetten tot bepaalde daden van racisme of
xenophobie of tot concrete, bepaalde of
bepaalbare daden; artikel 444 van het
Strafwetboek alleen maar de voorwaarden inzake openbaarheid opsomt die van
bepaalde feiten misdrijven maakt; het
niet enkel gaat om de kwaadwillige telastelegging aan een persoon van een bepaald feit, dat zijn eer kan krenken of
hem aan de openbare verachting kan
blootstellen, dat eventueel het misdrijf
laster of eerroof oplevert ( artikel 443 van
het Strafwetboek), maar oak om belediging (artikel 448 van het Strafwetboek);
de omstandigheid dat de belediging niet
bestaat in de tenlastelegging van een bepaald feit precies een van de voornaamste punten van i:mderscheid is tussen laster en eerroof enerzijds, belediging anderzijds; de parlementaire voorbereiding
van de wet van 30 juli 1981 en het Internationale Verdmg inzake de uitbanning
van alle vormen van rassendiscriminatie,
opgemaakt te New York op 7 maart 1966,
dat, ofschoon het geen directe werking
heeft in Belgie, de wetgever heeft gelnspireerd, niet de interpretatie wettigen
die het bestreden arrest aan de artikelen
1 en 3 van genoemde wet gegeven heeft;
de wet onder meer de aanzetting tot
·haat strafbaar stelt; de haat geen bepaalde of concrete daad maar een gevoel is;
artikel 14 van de Grondwet ten slotte de
wetgever uitdrukkelijk het recht toekent
om de misdrijven te bestraffen die ter
gelegenheid van het gebruik maken van
de vrije meningsuiting en de erediensten
waarvan het gewag maakt, worden gepleegd; het noodzakelijke evehwicht tussen de vrijheid om in alle aangelegenheden zijn mening te uiten en de bestraffing van bepaalde daden van racisme of
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xenophobie is vastgelegd in de wet van
1981; de overweging volgens welke « het
in de bestreden beschikking ten laste ge~
legde gedrag de facto beperkt blijft tot
de uiting van een mening » niet volstaat
om het bestreden arrest naar· recht te
verantwoorden; « de uiting van een me~
ning » immers een misdrijf kan opleveren, onder meer wanneer de geuite mening bestaat in aanzetting tot di$criminatie, haat of geweld; de kamer van
inbeschuldigingstelling bijgevold, door te
beslissen dat er op de door de middelen
overgenomen gronden geen reden bestand tot vervolging, de artikelen 1 en 3
van de wet van 30 juli 1981 heeft geschonden:

Overwegende dat het arrest beslist dat er geen grand bestaat tot
vervolging van de verweerders, die
verdacht worden van ·overtreding
van de artikelen 1, §§ 2 en q, van de
wet van 30 juli 1981 tot bestraffing
van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden, op grand
dat het in de wet bedoelde gedrag
« strafbaar is, wanneer de daders
hiermee openlijk hun wil te kennen
geven om een publiek of persoon
aan te zetten tot bepaalde daden
vall racisme of xenophobie », en dat
het gedrag van de verweerders
(het publiek) aanzet tot gedragingen
van algemene aard (... ) en geenszins
tot concrete, bepaalde of bepaalbare
daden »;

19 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Funck
en Reniers-Marlier, Nijvel.
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CASSATIE~
BEROEP - OPHEFFING VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING - VERZET VAN DE PROCUREUR
DES KONINGS.

VOORLOPIGE HECHTEN!S -

)>

Dat het arrest aldus aan de wet
een voorwaarde toevoegt die zij niet
bevat, en de beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Niet van toepassing op het geval waarin
een voorziening aanhangig is voor het
Hoi van Cassatie, is art. 25, § 2, zevende lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 naar Juid waarvan de beschikking van de onderzoeksrechter tot
opheffing van het bevel tot aanhou1ing geen gevolg heeft, wanneer de
procureur des Konings ertegen regelmatig verzet heeft gedaan en een hager beroep tegen de beschikking van
de raadkamer waarbij uitspraak is gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis reeds aanhangig is
voor de kamer van inbeschuldigingstelling (1).

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 Bergen, kamer van
inbeschuldigingstelling.

(1) Te dezen had de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat uit het onderling verband tussen de artt. 25, § 2, zevende lid, en 31,
§ 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20
juli 1990 volgde dat de beschikking tot ophe£fing van het bevel tot aanhouding zonder gevolg was tijdens het cassatiegeding, en had zij
verzuimd toepassing te maken van art. 25, § 2,
derde en -vierde- lid, van voornoemde wet.
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ARREST ( vertaJing)

1e

(A.R. nr. P.93.0744.F)

KAMER -

21 mei 1993

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;

1° ARBE!DSONGEVAL -

Overwe~ende dat artikel 25, § 2,
zevende hd, van de wet betreffende
de voorlopige hechtenis weliswaar
bepaalt dat de beschikking van de
onderzoeksrechter tot opheffing van
het bevel tot aanhouding geen gevolg heeft, wanneer de procureur
des Konings ertegen regelmatig verzet heeft gedaan en het boger beroep van het openbaar ministerie of
de verdachte tegen de beschikking
van de raadkamer waarbij uitspraak
is gedaan over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, reeds aanhangig is voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die wetsbepaling
evenwel niet mag worden uitgebreid
tot het geval waarin een voorziening
aanhangig is voor het Hof, wiens be- .
slissing geen titel van hechtenis

2°

oplevert;
Overwegende dat het arrest, nu
het beslist dat « het verzet van de
procureur des Konings tegen de beschikking tot invrijheidstelling van
de verdachte, wegens het ingestelde
cassatieberoep, op dezelfde gronden
elk gevolg ontneemt aan de beslissing van de onderzoeksrechter ))'
niet naar recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

19 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 0. Fabri en L. Godin, Brussel.

VERGOEDING ALGEMEEN - DERDE AANSPRAKELIJKE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - SUBROGATOIRE VORDERING - OMVANG - PEILDATUM - ARTI. 46 EN 47 ARBEIDSONGEVALLENVVET.

INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDs.
ONGEVAL - VERGOEDING - DERDE AANSPRAKELIJKE - ARBEIDSONGEVALLENVER.
ZEKERAAR - SUBROGATOIRE VORDERING OMVANG - PEILDATUM.

3° AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN

OVEREENKOMST -

SCHADE - BEODRDELINGSBEVOEGDHEID - RAMING - FElLDATUM ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - SUBROGATOIRE VORDERING.

to, 2o en 3° De omvang van de subrogatoire vordering van de arbeidsongevalJenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde hangt af van de naar
gemeen recht verschuldigde vergoeding, waarbij de rechter bij het bepaJen van de schade naar gemeen recht
zich dient te baseren op de toestand
ten tijde van zijn uitspraak zonder
daarbij gebeurtenissen in aanmerking
te nemen die zich na de fout hebben
voorgedaan en die met de fout of de
schade geen verband houden (1).
(GAN BELGIUM N.V. T. DE SCHELDE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7896)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1991 door het
Hof van Beroep te Antwepen gewezen;

(1) Zie : Cass,, 19 okt. 1982, AR. nr. 7303
(A.C., 1982-83, nr. 121); Cass., 17 maart 1987,
AR. nr. 377 (ibid,, 1986-87, nr. 423), Cass., 22
juni 1988, AR. nr. 6582 {ibid,, 1987-88, nr, 654);
noot J. Scbrijvers onder Antwerpen, 2 april
1980 (R.G.A.R., 1980, 10270).
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Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek diegene door
wiens schuld aan een ander schade
wordt berokkend, die schade integraal moet vergoeden, wat impliceert
dat de gelaedeerde teruggeplaatst
wordt in de toestand waarin hij zich
zou hebben bevonden indien die onrechtmatige daad niet was begaan;
Overwegende dat de vordering die
de arbeidsongevallenverzekeraar ingevolge de artikelen 46 en 47 van de
Arbeidsongevallenwet kan instellen
tegen de derde die voor een arbeidsongeval aansprakelijk is, berust op
een indeplaatsstelling waardoor de
schuldvordering zelf van de getroffene of van diens rechthebbenden uit
hun vermogen overgaat naar de verzekeraar tot beloop van de door deze laatste betaalde vergoedingen en
van het kapitaal dat de door hem
verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoedingen of renten vertegenwoordigt;
Overwegende dat uit de artikelen
1382 van het Burgerlijk Wetboek
functis 46 en 47 van de Arbeidsongevallenwet volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene of zijn rechthebbenden de wettelijke vergoedingen heeft betaald,
en aldus de door de derde berokkende schade geheel of gedeeltelijk
heeft vergoed, tot beloop van het betaalde in de plaats is gesteld van de
getroffene of zijn rechthebbenden
wat betreft hun recht op integrale
vergoeding van de schade die hun
door de derde is toegebracht, voor
zover daarbij het bedrag van de
schadeloosstelling die hun krachtens
het gemeen recht toekomt, niet
wordt overschreden;
Overwegende dat de omvang van
de subrogatoire vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar afhangt
van de vergoeding die naar het gemeen recht is verschuldigd; dat de
rechter bij het bepalen van de schade naar gemeen recht zich dient te
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baseren op de toestand ten tijde van
zijn uitspraak zonder daarbij gebeurtenissen in aanmerking te mogen nemen die zich na de fout hebben voorgedaan en die met de fout
of de schade zelf geen verband houden en waardoor de toestand van de
schadelijder verbeterd of verergerd
zou zijn;

Dat het arrest derhalve de aangewezen wetsbepalingen niet schendt
door de omvang van de subrogatoire
vordering van verweerster niet te
beperken tot de vergoeding van de
schade zoals die gekend was op het
ogenblik dat de arbeidsongevallenvergoedingen werden betaald of, bij
vestiging van het kapitaal, op het
ogenblik van de consolidatie van de
letsels;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door verweerster op verantwoorde wijze tot op 1 april 1991
berekende schade in gemeen recht
<< zelfs uitgaande van een netto-inkomen van Vaes (forfaitaire aftrek van
30 %} ))' de door verweerster uitbetaalde vergoedingen en gevestigd
kapitaal overtreft zodat zij « tot
geen herleiding gehouden (is) »,
Dat het op grand van die vaststelling de subrogatoire vordering van
verweerster toekent tot beloop van
het nog verschuldigde saldo; dat eiseres dit oordeel dat de beslissing
draagt, niet aanvecht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 mei 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en De Bruyn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
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Overwegende dat de aangevoerde
miskenning van het recht van verdediging berust op het vergeefs bekritiseerde gebrek aan antwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

ARRESTEN -

OP CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEK TOT HEROPENING
DER DEBATTEN TIJDENS HET GEDJNG - AFWIJZING ZONDER OPGAVE VAN REDEN- REGELMATIGHEID.

Het door een pa.rtij in de loop van het
geding gedane verzoek om de debatten
te heropenen ingeval de rechter zou
menen dat het tot dan toe geleverde
bewijs ontoereikend is, is geen punt
van de vordering in de zin van art.
1138, SO, GeT. W, zodat de rechter dat
verzoek kan afwijzen door het geding

voort te zetten en uitspraak te doen

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 mei 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Bourgeois
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe.

over de vordering, zonder die afwijzing

met redenen te omkleden (1).
{NAERT T. VRIELYNCK}
ARREST

(A.R. nr. 7915)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
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24

mei

1993

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in de loop
van het geding aan de appelrechter
vroeg de debatten te heropenen voor
het geval hij zou menen dat het tot
dan toe geleverde bewijs ontoereikend was;
Overwegende dat een dergelijk
verzoek geen punt is van de verdering in de zin van artikel 1138, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek, zodat
de rechter dit verzoek zonder meer
kon afwijzen door het geding voort ·
te zetten en uitspraak te doen over
de vordering, zonder dit afwijzen
met redenen te omkleden;
(1) Zie : Cass., 1 juni 1989, A.R. nr, 6554

(A.C., 1988-89, nr. 564).

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE

ZA-

KEN - PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.

ONSPLITSBAAR GESCHIL - VORM - AKTE
VAN HOGER BEROEP - ElSER IN HOGER BEROEP - WOONPLAATS - STRAAT - BRUSSEL
- TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN - NIETIGHEID,

2° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER
BEROEP - ElSER IN HOGER BEROEP
WOONPLAATS STRAAT BRUSSEL NIETIGHEID.

3°

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP
- VONNIS VAN DE APPELRECHTERS - ElSER
IN HOGER BEROEP WOONPLAATS STRAAT - BRUSSEL - TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN.
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4° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURVONNIS

GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN VAN DE APPELRECHTERS- ElSER IN HOGER
BEROEP - WOONPLAATS - STRAAT - BRUS-

SEL - TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN.

5° TAALGEBRUIK

Nr. 252

Rechtbank van Koophandel te Brussel;
Gelet op de beschikking van 21
april 1993 waarbij de eerste voorzitter de zaak naar de derde kamer
verwijst;

GERECHTSZAKEN

(WET 15 JUNI 1935} - IN HOGER BEROEP BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS VAN DE
APPELRECHTERS - ElSER IN HOGER BEROEP
- WOONPLAATS - STRAAT - BRUSSEL.

1° en 2° In burgerlijke zaken moet de

ak~

te van hager beroep, op straffe van

door de rechter van ambtswege uitgesproken nietigheid, in de taal van de
rechtspleging de naam van de straat
vermelden waaraan eiser in hager beroep woont, wanneer die woonplaats
gelegen is in een gemeente van de
Brusselse agglomeratie en de rechtspleging in het arrondissement Brussel
wordt voortgezet (1). (Artt. 862 (2) en
1057, eerste lid, 2°, Ger.W.; artt. 4, § 1,
24 en 40, eerste lid, wet 15 juni 1935.)
3°, 4° en 5° In burgerlijke zaken moet het
vonnis van de appelrechters in de taal
van de rechtspleging de naam van de
straat vermelden waaraan eiser in ho~
ger beroep woont; wanneer die woon~
plaats gelegen is in een gemeente van
de Brusselse agglomeratie en de
rechtspleging in het arrondissement
Brussel wordt voortgezet; het vonnis
dat die vermelding bevat in zijn moti~
vering voldoet aan die verplichting.

(Artt. 780, eerste lid, 2", en 862 (3)
Ger.W.; artt. 4, § 1, 24 en 40, eerste lid,

wet 15 juni 1935.)

(WORDS WORDS WORDS B.V.B.A. T. INTERNATIONAL OFFICE COMMUNICATIONS N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9574)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 februari 1992 in
hager beroep gewezen door de
(1) Zie Cass., 4 juni 1987, A.R. nr. 5632 (A.C.,
1986-87, nr. 597); 15 juni 1988, A.R. nr. 6185
(ibid., 1987-88, nr, 632).
(2) en (3) Art. 862 zoals het luidde v66r de
wet van 3 augustus 1992.

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 860, 861, 862, § 1, inzonderheid 10°, van het Gerechtelijk Wetbaek,
2, 4, § 1, 24 en 40 van de wet van 15 juni
1935 ap het gebruik der talen in ge~
rechtszaken,
doordat het appelrecht het hager beraep van eiseres tegen het vannis van de
Vrederechter van het zesde kantan te
Brussel niet ontvankelijk verklaart, op
grand dat: « de maatschappelijke zetel
van de vennootschap Words Words
Words in het verzoekschrift van hager
beroep als volgt wordt vermeld "Groen~
straat, 179-1210 Bruxelles "; dat de straat
bijgevolg aileen in het Nederlands is ver~
meld; dat artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat " ... de akte van
hager beroep op straffe van nietigheid :
... 2° de naam, de voornaam, het beroep
en de woonplaats van de eiser in hager
beroep vermeldt ", dat de naam van de
straat van de woonplaats van de ven~
nootschap Words Words Words bijgevolg
een van de verplichte vermeldingen is
die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven; dat de omstandigheid dat een
eventueel verzuim door de vennoatschap
Words Words Words van de vermelding
van haar adres slechts zou kunnen lei~
den tot een betrekkelijke nietigheid van
de proceshandeling en niet tot een volstrekte nietigheid als bedoeld in artikel
862, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek,
niet tot gevolg kan hebben dat die ver~
melding niet essentieel is voor de regel~
matigheid van het hager beroep, daar ze
op straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat artikel 35 van de wet van 15 ju~
ni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt dat: "Voor al de
rechtscolleges in hager beroep, voor de
rechtspleging, de taal wordt gebruikt
waarin de bestreden beslissing is ge~
steld "; dat het vonnis van mevrouw de
vrederechter van het zesde kanton in het
Frans is gesteld; dat daaruit volgt dat
het verzoekschrift van boger beroep in
het Frans moest worden gesteld; dat artikel 862, § 1, 10°, van het Gerechtelijk
Wetboek de onregelmatigheid betreffende het taalgebruik in gerechtszaken
rangschikt onder de volstrekte nietigheden; dat voorts uit artikel 40 van de wet
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van 15 juni 1935 volgt dat de in artikel
24 van die wet neergelegde regel is
"voorgeschreven op straffe van nietigheid. Deze wordt van ambtswege door de
rechter uitgesproken "; dat de door de
vennootschap Words Words Words aangevoerde omstandigheid dat haar wettelijk adres zowel "Groenstraat" als "rue
Verte " is, welke twee benamingen in het
tweetalig arrondissement Brussel wettelijke waarde hebben, precies de reden is
waarom de derde kamer van het Hof
van Cassatie een beslissing houdende ·
geldigverklaring van een deurwaardersexploot onwettig verklaarde; (... ) dat de.
nietigheid van het gedinginleidend verzoekschrift niet is gedekt door het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
van 6 september 1990 waarbij de zaak
naar de rechtbank van koophandel werd
verwezen (zie artikelen 864, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek en 40,
tweede lid, van de wet van 15 juni 1935);
dat die beslissing immers ter zake van
het taalgebruik niet regelmatig is, daar
ze de vergissing van de vennootschap
Words Words Words overneemt door de
naam van de straat van de maatschappelijke zetel van die vennootschap aileen
in het Nederlands te vermelden (zie
Cass., 5 februari 1981, A.C., 1980-81, nr.
335) "·

terwijl het rechtscollege in boger be·
roep vaststelt dat eiser in hoger beroep
zijn maatschappelijke zetel in het verzoekschrift van hoger beroep heeft vermeld met de woorden « Groenstraat,
179 » en de straat bijgevolg aileen in het
Nederlands is vermeld in een in het
Frans gevoerde rechtspleging; artikel
1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat het verzoekschrift tot hoger
beroep, op straffe van nietigheid, de
naam, de voornaam, het beroep en de
woonplaats van de eiser in boger beroep
moet vermelden; een verzuim dienaangaande echter geen op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteit is die ·
beperkend is opgesomd in artikel 862,
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek; het
aangevoerde verzuim in bet adres van de
eiser in hager beroep derhalve aileen
dan kan leiden tot nietigheid indien het
de belangen schaadt van de partij die ·
het verzuim opwerpt krachtens artikel
861 van het Gerechtelijk Wetboek; nu de
naam van de straat niet essentieel is, de
vermeldingen ervan in het Nederlands
evenmin tot nietigheid kan leiden op basis van artikel 40 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 862, § 1, 10°,
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van het Gerechtelijk Wetboek; het arrest
dat beslist dat het verzoekschrift van hager beroep nietig is wegens schending
van de wetten op het gebruik der talen
in gerechtszaken aile in het middel aangewezen bepalingen schendt:

Overwegende dat artikel 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt dat de regels van die

wet zijn voorgeschreven op straffe
van nietigheid en dat deze van
ambtswege door de rechter wordt
uitgesproken;
Overwegende dat, krachtens het
door het bestreden vonnis toegepaste artikel 862, § 1, 10', van het Gerechtelijk Wetboek, de regel van artikel 861 van dit wetboek niet geldt
voor een onregelmatigheid betreffende het taalgebruik in gerechtsza-

ken;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de rechter, die een dergelijke onregelmatigheid in de bij artikel 1057,
2', van het Gerechtelijk Wetboek

voorgeschreven vermeldingen vaststelt, krachtens artikel 40, eerste lid,
van de wet van 15 juni 1935 de nietigheid van de akte moet uitspreken, zelfs indien de onregelmatigheid de belangen niet schaadt van
de partij die ze opwerpt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 780, inzonderheid § 1,
2°, 860, 861, 862, § 1, inzonderheid 10°,
van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 4, § 1,
24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het appelgerecht het hager beroep van eiseres tegen het vonnis van de
Vrederechter van het zesde kanton te
Brussel niet ontvankelijk verklaart, op
grand dat: « de maatschappelijke zetel
van de vennootschap Words Words
Words in het verzoekschrift van hager
beroep als volgt wordt vermeld "Groenstraat, 179 - 1210 Bruxelles "; dat de
straat bijgevolg aileen in het Nederlands
is vermeld; dat artikel 1057 van het Ge·
rechtelijk Wetboek bepaalt dat " ... de
akte van hager beroep op straffe van
nietigheid : ... 2° de naam, de voornaam,
het beroep en de woonplaats van de eiser in hager beroep vermeldt "; dat de
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naam van de straat van de woonplaats
van de vennootschap Words Words
Words bijgevolg een van de verplichte
vermeldingen is die op straffe van nietig~
heid zijn voorgeschreven; dat de omstandigheid dat een eventueel verzuim door
de vennootschap Words Words Words
van de vermelding van haar adres
slechts zou kunnen leiden tot een betrekkelij ke nietigheid van de proceshandeling en niet tot een volstrekte nietigheid
als bedoeld in artikel 862, § 1, van het
Gerechtelijk Wetboek, niet tot gevolg kan
hebben dat die vermelding niet essentieel is voor de regelmatigheid van het
hager beroep, daar ze op straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat artikel 35
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt
dat: "Voor al de rechtscolleges in hager
beroep, voor de rechtspleging, de taal
wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld "; dat het vonnis van
mevrouw de vrederechter van het zesde
kanton in het Frans is gesteld; dat daaruit volgt dat het verzoekschrift van hager beroep in het Frans moest worden
gesteld; dat artikel 862, § 1, 10°, van het
Gerechtelijk Wetboek de onregelmatigheid betreffende het taalgebruik in gerechtszaken rangschikt onder de volstrekte nietigheden; dat voorts uit artikel
40 van de wet van 15 juni 1935 volgt dat
de in artikel 24 van die wet neergelegde
regel is "voorgeschreven op straffe van
nietigheid. Deze wordt van ambtswege
door de rechter uitgesproken "; dat de
door de vennootschap Words Words
Words aangevoerde omstandigheid dat
haar wettelijk adres zowel "Groenstraat " als " rue Verte " is, welke twee
benamingen in het tweetalig arrondissement Brussel wettelijke waarde hebben,
precies de reden is waarom de derde kamer van het Hof van Cassatie een beslissing houdende geldigverklaring van een
deurwaardersexploot onwettig verklaarde; (... ) dat de nietigheid van het gedinginleidend verzoekschrift niet is gedekt
door het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg van 6 september 1990
waarbij de zaak naar de rechtbank van
koophandel werd verwezen (zie de artikelen 864, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 40, tweede lid, van de
wet van 15 juni 1935); dat die beslissing
immers ter zake van het taalgebruik niet
regelmatig is, daar ze de vergissing van
de vennootschap Words Words Words
overneemt door de naam van de straat
van de maatschappelijke zetel van die
vennootschap alleen in het Nederlands

Nr. 252

te vermelden (zie Cass., 5 februari 1981,
A.C., 1980-81, nr. 335) >,
terwijl, artikel 780, § 1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis, op straffe van nietigheid, behalve de
gronden en het beschikkende gedeelte
de naam, de voornaam en de woonplaats
bevat die de partijen bij hun verschijning en hun conclusie hebben opgegeven; het vonnis, dat geheel in het Frans
is gesteld, de woonplaats van eiseres in
hager beroep in het Nederlands vermeldt, namelijk « Groenstraat n en de
maatschappelijke zetel van eiseres in
Brussel is gelegen en derhalve in het
Frans bestaat; artikel 24 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken bepaalt dat voor al de
rechtscolleges in hager beroep, voor de
rechtspleging, de taal wordt gebruik
waarin de bestreden beslissing is gesteld; volgens artikel 862, § 1, 10°, van
het Gerechtelijk Wetboek de regel van
artikel 861 van hetzelfde wetboek niet
geldt voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende het taalgebruik in
gerechtszaken; derhalve toepassing moet
worden gemaakt van artikel 40 van de
wet van 15 juni 1935 waarvan het eerste
lid bepaalt dat de vorenstaande regels
zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, deze wordt van ambtswege door
de rechter uitgesproken; het bestreden
vonnis, door het adres van eiseres te vermelden in een andere taal dan die van de
rechtspleging, derhalve een grand van
nietigheid bevat die, krachtens de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van ambtswege door de
rechter moet worden uitgesproken en bijgevolg alle in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat een akte moet
worden geacht geheel in de taal van
de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor
de regelmatigheid van de akte in die
taal zijn gesteld; dat een dergelijke
vermelding in een andere taal niet
afdoet aan de eentaligheid van de
akte in de zin van de wet van 15 juni 1935, wanneer de vermelding in
de taal van de rechtspleging is weergegeven;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na het adres van de zetel
van mseres in het Nederlands te
hebben vermeld, dat adres in zijn
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motivering in het Frans weergeeft;
dat het aldus aan de wet voldoet;
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2"

KAMER -

25 mei 1993

Dat het middel niet kan worden

aangenomen;

1° GRONDWET -

ART. 107 - TOETSING
VAN DE WETI'IGHEID - BESLUITEN EN VERORDENINGEN - VOORDRACHT VAN MEERDERE MINISTERS.

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiseres in
de kosten.
Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden- Andersluidende conclusie (4) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Verbist.
24 mei 1993 -

3e kamer -

(4) Het O.M. concludeerde tot vernietiging
op grand van bet eerste middel. Het eerste

middel faalt weliswaar naar recht voor zover
dam·in wordt betoogd dat « het (te dezen) aangeklaagde verzuim in bet adres van eisel' in
boger beroep aileen dan( ... ) tot nietigheid kan
leiden indien bet de belangen schaadt van de
partij die bet opwerpt krachtens art. 861
Ger.W. ». Dach het middel is daarentegen, valgens het O.M., gegrand vaar zaver daarin
wardt aangevoerd dat « de naam van de straat
geen essentieel bestanddeel is, zadat de vermelding ervan in het Nederlands niet kan ( ... )
leiden tot nietigheid ap grand van artikel 40
Taalwet Gerechtszaken en van art. 862, § 1,
10°, Ger.W. )) Uit de vergelijking van de artt.
1057, eerste lid, 2°, en 862 Ger.W., en 4, § 1, 24
en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken valgt,
aldus het O.M., dat in burgerlijke zaken de akte van hager beroep, op straffe van door de
rechter van ambtswege uitgesproken nietigheid, beslist de woonplaats van eiser in hager
beroep moet vermelden in de taal van de
rechtspleging (zie Cass., 4 juni 1987, A.R. nr.
5632, A.C., 1986-87, nr. 597; 15 juni 1988, A.R.
nr. 6185, ibid., 1987-88, nr. 632). Maar, zegt het
O.M. in beginsel impliceert die regel echter
niet dat eiser in hager beraep de naam van de
straat waarin hij woant in de taal van de
rechtspleging moet vermelden als die naam
wettelijk in een andere taal bestaat. Het O.M.
maakt dus onderscheid tussen, enerzijds, de
vermelding van de waonplaats van eiser in hager beroep « waanachtig » in die gemeente op
dat adres en, anderzijds, de vermelding als
dusdanig van de naam van de straat waarin eiser in hager beroep waont. Het O.M. was dus
van om·deel dat het bestreden vonnis de artt.
40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken, en 862,
§ 1, 10°, Ger.W. schendt.

2° MILIEURECHT -

GELUIDSHINDER INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN, TEST- EN OEFENRITI'EN MET MOTORVOERTUIGEN - VERVOERMIDDELEN TE LAND.

1o Een koninklijk besluit, dat, krachtens
de wet waarvan het een uitvoeringsbesluit is, moet worden voorgedragen
dam· meerdere ministers, is onwettig
indien een van de aangewezen ministers het niet mede heeft voorgedragen.
2° De voertuigen waarop het K.B. 10 juni 1976 betrekking heeft, maken dee]
uit van de vervoermiddelen te land als
bedoeld in art. 4, fJO, wet 18 juli 1973.
(BELIEN T. DEGHISLAGE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 2687)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 4, 6° van de wet van 18
juli 1973 betreffende de bestrijding van
de geluidshinder, 1 en 9 van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, geco6rdineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968, en 107 van de Grandwet,
doordat het arrest de aan eiser ten Iaste gelegde feiten bewezen verklaart en
met betrekking tot de door eiser opgeworpen onwettigheid van het koninklijk
besluit van 10 juni 1976 houdende maatregelen tot inrichting van wedstrijden,
test- en oefenritten met motorvoertuigen,
wegens het gebrek aan voordracht door
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de minister tot wiens bevoegdheid de reglementering van en de controle op het
vervoer behoren, beslist dat het « koninklijk besluit van 10 juni 1976 niet ontwettig is » op grand « ( ... ) dat artikel 1,
eerste lid van de bij koninklijk besluit
van -16 maart 1968 gecoOrdineerde wet
over het wegverkeer de Koning slechts
de bevoegdheid verleent de algemene
verkeersreglementen vast te stellen betreffende de politie over het wegverkeer
op de wegen van voetgangers, van middelen van vervoer te land en dieren, alsmede van vervoer per spoor die de openbare weg gebruiken; dat het koninklijk
besluit van 10 juni 1976, meer bepaald
volgens artikel 1.2 ervan, tot voorwerp
heeft snelheids- en/of hinderniswedstrijden, test- en oefenritten, alsmede het recreatief gebruik te reglementeren van de
in artikel 1.1 genoemde voertuigen, op
terreinen of omlopen die niet volledig op
de openbare weg gelegen zijn; dat derhalve de minister, tot wiens bevoegdheid
de reglementering van en de controle op
het vervoer behoren, voor de vervoermiddelen te land, te water, per spoor en
door de Iucht, ter zake niet bevoegd was
en dus ook het koninklijk besluit van 10
juni 1976 niet moest, noch mocht voordragen samen met de minister die bevoegd is inzake Volksgezondheid en
Leefmilieu; dat de wet van 18 juli 1973
de bevoegdheid van de minister, tot
wiens bevoegdheid de reglementering
van en de controle op het vervoer behoren, voor de vervoermiddelen te land, te
water, per spoor en door de Iucht, niet
heeft uitgebreid »;

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 4, 6°, van de wet van 18 juli
1973 betreffende de bestrijding van de
geluidshinder, de uitvoeringsbesluiten
van die wet moeten worden voorgedragen door de minister die bevoegd is inzake Volksgezondheid en Leefmilieu en,
« naargelang van de aard en de bran van
het lawaai » door « de Minister tot wiens
bevoegdheid de reglementering van en
de controle op het vervoer behoren, voor
de vervoermiddelen te land, te water, per
spoor of door de Iucht »; dit artikel de
verplichte voordracht door die minister
{minister van Verkeerswezen) niet beperkt tot het geval waar de « vervoermiddelen te land » de openbare weg gebruiken; het feit dat de uitvoeringsbesluiten betrekking hebben op lawaai dat
afkomstig is van vervoermiddelen te
land volstaat opdat zij door de minister
tot wiens bevoegdheid de reglementering
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van en de centrale op het vervoer behoren mede moeten worden voorgedragen;
en het koninklijk besluit van 10 juni
1976 houdende maatregelen tot inrichting van wedstrijden, test- en oefenritten
met motorvoertuigen luidens artikel 1,
1°, van toepassing is op « alle voertuigen
met eigen beweegkracht, zeals bepaald
in het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, prototypes en voertuigen die uitsluitend voor rekreatie gebruikt worden inbegrepen »; de in dit artikel bedoelde voertuigen onmiskenbaar
« vervoermiddelen te land )) uitmaken in
de zin van artikel 4, 6°, van de wet van

18 juli 1973; het koninklijk besluit van 10
juni 1976 derhalve diende te worden genomen mede op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de reglementering van en de controle op het
vervoer behoren, zodat het arrest dat beslist dat het koninklijk besluit van 10 juni 1976 wettig is om reden dat de minister tot wiens bevoegdheid de reglementering van en de controle op het vervoer
behoren het koninklijk besluit van 10 juni 1976 « niet moest, noch mocht voordragen » schending inhoudt van artikel
4, 6°, van de wet van 18 juli 1973, en, in
de mate dat het aldus, in strijd met artikel 107 van de Grondwet, toepassing
maakt van een onwettig besluit, deze
grondwettelijke bepaling eveneens mis~
kent;

Over het eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 18 juli 1973 betreffende de
bestrijding van de geluidshinder bepaalt dat « de koninklijke besluiten
die ter uitvoering van de voorgaande artikelen worden vastgesteld, (... )
gezamenlijk (worden) voorgedragen
door de Minister die bevoegd is inzake Volksgezondheid en Leefmilieu
en, naargelang van de aard en de
bron van het lawaai, door (een Minister zoals aangewezen sub 1o tot
en met go van dit artikel) )>;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 10 juni 1976 houdende
maatregelen tot inrichting van wedstrijden, test- en oefenritten met
motorvoertuigen werd voorgedragen
door de eerste minister, de minister
van Volksgezondheid en van het Gezin en de staatssecretaris voor Leef-
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milieu; dat die voordracht slechts
aan de wettelijke vereisten voldoet
voor « de besluiten, die niet tot de
bevoegdheid behoren van de ministers waarvan sprake van 1o tot go
(van artikel 4 van de wet van 18 juli
1973) » ( artikel 4, tweede lid, van die
wet);
Overwegende dat artikel 4, 6°, van
de wet van 18 juli 1973 de minister,
tot wiens bevoegdheid de reglementering van en de controle op het
vervoer behoren, als medevoordragend minister van de ter uitvoering
van die wet genomen koninklij ke
besluiten aanwijst « voor de vervoermiddelen te land, te water, per
spoor of door de Iucht », zonder enige beperking wat de plaats of de
aard van gebruik van die vervoermiddelen betreft;
Overwegende dat de voertuigen
die het voorwerp uitmaken van het
koninklijk besluit van 10 juni 1976
deel uitmaken van de « vervoermiddelen te land » zoals bedoeld in artikel 4, 6", van de wet van 18 juli 1973;
Overwegende dat, waar ingevolge
het koninklijk besluit van 25 april
1973 de reglementering over- en de
controle op het vervoer tot de bevoegdheid van de minister van Verkeerswezen behoorden, het koninklijk besluit van 10 juni 1976, vermits
het niet mede werd voorgedragen
door de minister van Ver keerswezen
een wettelijke bevoegdheidsregel
heeft miskend waardoor het onwettig is;
Dat het hof van beroep dientengevolge dit besluit niet vermocht toe

te passen;
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verre het uitspraak doet op strafrechtelijk gebied; ... zegt dat er geen
grand is tot verwijzing.
25 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Holsters - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 254
2e KAMER

~

25 mei 1993

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN -

BESLISSINGEN EN PARTIJEN - REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING RECHTSMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORLOP!GE HECHTENIS -

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
- AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HANDHAVING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Geen hager beroep staat open
tegen de beschikking van de raadka·
mer die, wanneer zij bij het regelen
van de rechtspleging de verdachte
naar de correctionele rechtbank ver·
wijst, zijn voorlopige hechtenis hand·
haaft (1). (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige
Hechtenis.)

Dat het onderdeel gegrond is;
(DU JARDYN)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0769.N)

Om die redenen, ongeacht het
tweede en het derde onderdeel van
het tweede middel, het eerste en het
derde tot en met het zesde middel,
vernietigt het bestreden arrest in zo-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1993 gewezen
(1) Cass., 11 sept. 1991, A.R. nr, 9381 (A.C.,
1991-92, nr. 17).
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door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest vast"
stelt dat in de zaak van eiser door
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Kortrijk twee
beschikkingen zijn gewezen op 30
april 1993; dat de ene hem naar de
correctionele rechtbank verwijst en
den andere zijn voorlopige hechtenis handhaaft;
Overwegende dat het cassatieberoep van eiser enkel gericht is tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in zoverre het
niet-ontvankelijk verklaart zijn hager beroep tegen de beschikking
van de raadkamer waarbij de voorlopige hechtenis gehandhaafd werd;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, met verwijzing naar de schriftelijke vordering
van het openbaar ministerie, eisers
hager beroep niet ontvankelijk verklaart met de motivering dat " de
wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis aan de verdachte geen rechtsmiddel toekent
tegen zijn verwijzing onder de banden van het mandaat; (... ) artikel 30,
§ 1, restriktief de gevallen opsomt
waarin de verdachte over een
rechtsmiddel beschikt en dat hierbij
geen sprake is van het geval waarbij de hechtenis gehandhaafd wordt
bij verwijzing; (... ) artikel 27, § 1, 1',
trouwens een andere oplossing dien-

aangaande voorziet ));
Overwegende dat de substantiiHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing geen onwettigheid bevat die eiser kan schaden;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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25 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.
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2e KAMER -

26

mei 1993

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN
DE PROCEDURE - RAADKAMER - BUITENVERVOLGINGSTELLING - RECHTSMIDDEL ART. 135 SV. - BURGERLIJKE PARTIJ - VERZET - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

RE·

GELING VAN DE PROCEDURE - RAADKAMER
- BUITENVERVOLGINGSTELLING - RECHTSMIDDEL - ART. 135 SV. - BURGERLIJKE PARTIJ - VERZET - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE.
go

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BURGERLIJKE
PARTIJ - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE PROCEDURE - RAADKAMER BUITENVERVOLGINGSTELLING RECHTSMIDDEL - ART. 135 SV. - VERZET - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE.

1°, 2° en go Art. 135 Sv. verleent welis-

waar aan de burgerlijke partij het
recht om, zelfs als enige, verzet te
doen tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling maar dat recht is
niettemin onderworpen aan de voorwaarde dat de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk is; niet ontvankelijk
is dus het verzet van de burgerlijke
partij die niet rechtstreeks en persoonlijk door het misdrijf is benadeeld (1).
(1) Zie Cass., 3 nov. 1930 (Bull, en Pa.s., 1930,
I, 348).
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. Dl GIOVANNI, MASHSHINI)
ARREST ( vertaling)
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1e KAMER - 27 mei 1993

(A.R. nr. P.93.0067.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldiging~
stelling;

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTIE LICHAMELIJKE SCHADE - OMVANG - VEl·
LIGHEIDSGORDEL - INVLOED.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

Overwegende dat artikel 135 van
het Wetboek van Strafvordering weliswaar aan de burgerlijke partij het
recht verleent om, zelfs als enige,
verzet te doen tegen een beschik~
king van buitenvervolgingstelling;
dat recht is nochtans onderworpen
aan de voorwaarde dat de burgerlijke-partijstel!ing ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, door
het verzet van de burgerlijke partij
niet ontvankelijk te verklaren op
grond dat zij niet rechtstreeks en
persoonlijk door het misdrijf benadeeld was en « zich dus niet burgerlijke partij kon stellen )), geen van
de door eiser aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

GEZAG
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN AANSPRAKELIJKHEID - ONGEVAL - OORZAAK - GEEN FOUT - LICHAMELIJKE SCHADE- OMVANG- VEILIGHEIDSGORDEL- INVLOED,

1° Het niet dragen van de

veiligheidsgor~

del door de bestuurder is een lout die
in beginsel niet in oorzakelijk verband
staat met het ongeval waarbij die be~
stuurder is betrokken; die lout heeft
alleen maar invloed op de omvang van
de lichamelijke schade van die be~
stuurder (1).
2° Het gezag van gewijsde van de

beslis~

sing dat een bestuurder geen enkele
lout heelt begaan die in oorzakelijk
verband staat met het ongeval, wordt
niet miskend door de rechter die, alva~
rens uitspraak te doen over de Jicha~
melijke schade van die bestuurder, een
deskundige aanstelt om te onderzoeken in hoever de omvang van die scha~
de is bei'nvloed doordat die bestuurder
zijn veiligheidsgordel niet droeg ten
tijde van het ongeval.
(HAEGEMAN T. DELGLEIZE, • A.G. 1824 ~ N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9597)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van ~de Staat.
26 mei 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijk~
luidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat~generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1991 door
(1) R.O. DALCQ, « Encore a propos de la faute de la victime (absence de port de la ceinture
de securite, intoxication alcoolique du con~
ducteur », R.G.A.R., 1987, 11181; R.O. DALCQ en
F. GLANSDORFF, « Examen de jurisprudence,
1980-1986, La responsabilite delictuelle et quasi
dt'!Uctuelle », R.C.J.B,, 1988, nr. 103 en 104, blz,
429 en 430,
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het Hof van Beroep te Brussel ge- ·

wezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23 en 24
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het.bestreden arrest (van 4 december 1991) de beginselen van het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken
herhaalt en vervolgens het bestreden
vonnis vernietigt in zoverre het afwijzend beschikt op de vordering van de .
verweerders tot uitbreiding van de opdracht van de gerechtelijke deskundige
en voor recht zegt dat laatstgenoemde
eveneens zal onderzoeken welke de invloed is op de omvang van haar schade,
van het niet dragen door eiseres van de
veiligheidsgordel op het ogenblik van het
ongeval, op grand : « dat zow:el uit het
voornoemde vonnis van 3 april 1984 als
uit het bevestigend arrest van 4 december 1986 (lees : 29 juli 1986) volgt dat het
geschil waarover de partiJen tegenspraak hebben kunnen voeren en dat
door de Rechtbank te Nijvel is beslecht,
uitsluitend betrekking had op de aansprakelijkheid voor het ongeval, waarbij
inzonderheid (verweerder en eiseres) betrokken waren die elkaar volledig aansprakelij k stelden; dat de eerste rechter
immers de respectieve stellingen van de
partijen over de wijze waarop het ongeval is gebeurd, onderzoekt en vervolgens
vaststelt "dat niet is aangetoond dat (eiseres) enige fout heeft begaan en dat
(verweerder) op grond van artikel 10.1
van het wegverkeersreglement volledig
aansprakelijk is voor dat ongeval "; dat
aldus blijkt dat die beslissing alle~?- ovc;r
het beginsel van de aansprakehJkheid
voor het ongeval een eindbeslissing
neemt; dat de eerste rechter in het vonnis van 3 april 1984 dienaangaande vaststelt dat eiseres een voorschot vraagt dat
hij haar toekent en vermindert, en " alvorens uitspraak te doen over de rest
van de vordering" een medisch deskundigenonderzoek beveelt om de door die
getroffene geleden schade vast te stellen;
dat uit die beslissing volgt dat, hoewel
(eiseres) recht heeft op schadevergoeding ten laste van (verweerder), over de
omvang van die schade door de partijen
geen tegensprekelijk debat is gevoerd en
dat daarover evenmin een eindbeslissing
is genomen; tenZij over het bedrag van
het .voorschot, maar aileen een beslissing
alvorens recht te doen die, in gevolge ar-
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tikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek,
geen gezag van gewijsde heeft; dat daaruit volgt dat over de volledige omvang
van de schade van (eiseres), na neerlegging van het deskundigenverslag, tussen
de partijen een tegensprekelijk debat zal
moeten gevoerd; dat daaruit volgt dat
over de invloed van het niet dragen van
de veiligheidsgordel door de getroffene
op de totstandkoming van de schade,
kan worden gesproken en gedebatteerd
.bij de verdere behandeling van de
zaak »,
terwijl eerste onderde~l, het bestreden
·arrest, ~egens het gezag van _gewijsde
een nieuw debat over het « begmsel van
de aansprakelijkheid » uitsluit, n~ aan
eiseres geen enkele fout ten laste 1s gelegd aangezien aileen « de omvang van
de s~hade » nog een geschilpunt kan vor.men en vervolgens daaruit afleidt dat
over' de invloed van het niet dragen van
de veiligheidsgordel door de getroffene
op de « totstandkoming » van die schade
kan worden gesproken en gedebatteerd
bij de verdere behandeling van de zaak
en, om die reden de deskundige beveelt
de invloed van dat gegeven op « de omvang » van de schade te onderzoeken, en
terwijl het arrest aldus de omvang en de
totstandkoming van de schade verwart
en dus de schade zelf met de oorzaak ervan (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg op interne tegenstrijdigheden ~e
grond is, nu het onderzoek van de m~
vloed van een gegeven op de « totstand~
koming » van de schade, het onderzoeken van het beginsel zelf van de aansprakelijkheid veronderstelt, wat het arrest uitsluit, en het onderzoek van de
invloed van een gegeven op de « omvang » van de schade elk oordeel over de
oorzaken van de totstandkoming ervan
uitsluit, wat volgens het arrest evenwel
geoorloofd is, zodat ~e~ bestrede~ arrest,
wegens die tegenstriJdigheden, met naar
recht met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, zoals het arrest
vaststelt, enerzijds, de aansprakelijkheid
van eiseres, en bijgevolg het bestaan van
·een fout van harentw"ege die in oorzake~
lijk verband met het ongeval staat, betwist is geweest en, anderzijds, het beginsel van de aansprakelijkheid voor het
ongeval, die op grand van artikel 10 van
het wegverkeersreglement volledig ten
laste van verweerder valt, definitief is
beslecht, nu geen fout van eiseres is aangetoond; het bestreden arrest, door toe te
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staan dat de opdracht van de deskundige
wordt uitgebreid tot het onderzoek van
de invloed van het niet dragen van de
veiligheidsgordel door eiseres op het
ogenblik van het ongeval op de « totstandkoming» en de «. omvang » van de
schade, aanneemt dat de mogelijkheid
van verdeling van de aansprakelijkheid
en dus van een fout van eiseres die in
oorzakelijk verband met de schade staat,
opnieuw wordt onderzocht en bijgevolg
de artikelen 19, 23 en 24 van het Gerech-

telijk Wetboek schendt;

derde onderdeel, de rechter, ingevolge
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de getroffene
een fout heeft begaan, de aansprakelijkheid kan verdelen wanneer die fout in
oorzakelijk verband met het ongeval
staat, dat wil zeggen met de schade,
waarbij die fout echter geen gegeven is
bij de beoordeling van de omvang van de
schade; het bestreden arrest, door toe te
staan dat de opdracht van de deskundige
wordt uitgebreid tot het onderzoek van
de invloed van het niet~dragen van de
veiligheidsgordel door eiseres op het
ogenblik van het ongeval op de omvang
van haar schade, waarover geen tegensprekelijk debat is gevoerd en geen eindbeslissing is genomen, terwijl definitief
werd beslist dat geen enkele fout die in
oorzakelijk verband met het ongeval
staat ten laste van eiseres kan worden
gelegd, oordeelt dat de eventuele fout
van eiseres een gegeven is bij de beoordeling van de omvang van haar schade
en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Wat betreft het eerste onderdeel;
Overwegende dat het arrest van
29 juli 1986, dat het vonnis van 3
april 1984 bevestigt, in tegenstelling
tot hetgeen in dit onderdeel wordt
betoogd, aileen uitspraak doet over
de aansprakelijkheid voor het ongeval en dienaangaande beslist dat eiseres geen enkele fout heeft begaan
die in oorzakelijk verband met dat
ongeval staat; dat het geen uitspraak doet over het feit dat eiseres
door haar gedrag eventueel haar
schade zou hebben verzwaard;
Dat het bestreden arrest een onderscheid maakt tussen de aansprakelijkheid voor de botsing, waarover
een eindbeslissing is .genomen, en
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de eventuele invloed van het niet
dragen van de veiligheidsgordel op
de schade van eiseres zeals ze zich
heeft voorgedaan; dat het arrest,
enerzijds, de omvang en de oorzaak
van de schade niet verwart en, anderzijds, de aangeklaagde tegenstrijdigheden niet bevat;
Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat zowel het arrest
van 29 juli 1986 als het vonnis van 3
april 1984 aileen uitspraak doen
over de aansprakelijkheid voor het
ongeval; dat zij geen uitspraak doen
over de omvang van de door eiseres
geleden schade; dat het bestreden
arrest, bijgevolg, door de opdracht
van de deskundige uit te breiden
het gezag van gewij sde niet mis_kent;
Wat betreft het derde onderdeel:
Overwegende dat, in tegenstelling
tot hetgeen in dit onderdeel wordt
betoogd, het gedrag van eiseres tot
·een verzwaring van haar schade
kan leiden zonder daarom de beoor.deling van de aansprakelijkheid te
be1nvloeden; dat het bestreden arrest, nu het arrest van 29 juli 1986
te dezen heeft beslist dat verweer·
der volledig aansprakelijk is voor
het ongeval, door zijn uitspraak in
voorkomend geval aileen de verplichting tot schadevergoeding van
die verweerder wil beperken wegens
een gedrag van eiseres, dat niet de
oorzaken van het ongeval maar de
omvang van de schade be1nvloedt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
27 mei 1993 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. DeJahaye__ ~n Dassesse.
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en maandelij ks een weddetoelage
krijgt van de Belgische Staat;
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1e

KAMER -

27 mei 1993

INKOMSTENBELASTINGEN -

INTER-

NATIONALE VERDRAGEN - DUBBELE BELASTING - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN
FRANKRIJK - ART. 10.1 - BEZOLDIGING BEG RIP.

Art. 10.1 van de te Brussel tussen Belgiii
en Frankrijk gesloten Overeenkomst
van 10 maart 1964 tot voorkoming van
dubbele belasting, volgens hetwelk de
bezoldigingen in de vorm van salarissen, Jonen, wedden, soldijen en pensioenen toegekend door een van de
verdragsluitende Staten of door een
publiekrechtelijke rechtspersoon van
deze Staat, die geen nijverheids- of
handelsactiviteit uitoefent, uitsluitend
in deze Staat belastbaar z1jn, wordt ge- ·
schonden door bet an·est dat de, op
grand van die wetsbepaling, vastgestelde aanslag ten name van een belastingph'chtige van Belgische nationaliteit die in Frankrijk verblijft, maar in
Belgiii les geeft in het gesubsidieerd
vrij onderwijs, tenietdoet alleen op
grond dat niet de Belgische Staat,
maar de inrichtende macht van het
vrij onderwijs de schuldenaar van de
wedden is en dat de diensten van de
Jeerkrachten van dat vrij onderwijs
niet worden verstrekt in de uitoefening van functies van openbare aard.
(BELGISCHE STAAT -

MIN. V. FINANCIEN

T. DENEUBOURG, BASQUIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1230 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, die van Belgische nationaliteit is, in Frankrijk
verblijft, maar in Belgie les geeft in
het gesubsidieerd vrij onderwijs;
Dat niet wordt betwist dat hij
voor die werkzaamheid rechtstreeks

Overwegende dat artikel 10.1 van
de op 10 maart 1964 tussen Belgie
en Frankrijk gesloten Overeenkomst tot voorkoming van dubbele
belastingheffing en tot regeling van
wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen bepaalt dat de bezoldigingen in de vorm van salarissen,
lonen, wedden, soldijen en pensioenen toegekend door een van de verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van
deze Staat, die geen nijverheids- of
handelsactiviteit uitoefent, uitsluitend in deze Staat belastbaar zijn;
Overwegende dat uit die wettelijke bepaling blijkt dat de bezoldigingen, die de Belgische Staat toekent in de vorm van salarissen,
bezoldigingen, lonen, soldijen en
pensioenen, alleen in Belgie belastbaar zijn;
Overwegende dat het arrest, nu
het de litigieuze aanslag tenietdoet
en de terugbetaling beveelt van ieder krachtens die aanslag onrechtmatig geheven bedrag op de enkele
grond dat niet de Belgische Staat,
maar de inrichtende macht van het
vrij onderwijs de schuldenaar van
de wedden is en dat de diensten van
de leerkrachten van dat vrij onderwijs niet worden verstrekt in de uitoefening van functies van open·bare aard, voornoemd artikel 10.1
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
arest; houdt de kosten aan en laat
de uitspraak daaromtrent over aan
de feitenrechter; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
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27 mei 1993 - le kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver~
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui~
dende conclusie van Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 258
1e KAMER - 28 mei 1993

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTINGPLICHTIGE WERKZAAMHEID WAAROVER BTW VERSCHULDIGD IS - AANSCHAFFING VAN INVESTERlNGSGOEDEREN - STOPZETIING VAN DE
ECONOMISCHE ACTIVITEIT - GEVOLG.

Belastingplichtige is eenieder die met
het oog op de uitoefening van een in
art. 4 WB. T. W. omschreven werkzaamheid, investeringsgoederen aanschaft
met de wil deze voor een belastbare
handeling aan te wenden, zelfs indien
de economische activiteit stilviel vooraleer enige omzet kon worden verwezenlijkt. (Art. 4 W.B.T.W. en art. 4, § 1,
6de RL EEG van 17 mei 1977). (1)

T.

(BELGISCHE STAAT FAILLISSEMENT

Mir>:r V. FINANCIEN
BELEGGINGSKREDIET

B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7912)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 juni 1991 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;

(1) Zie H.v.J., 14 feb. 1985, zaak 268/83, Rompelman e.a. t. Min. v. FinancH~n, Jur. 1985, I,
655.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 4, 45, § 1 (als
gewijzigd bij artikel 24 van de wet van
27 december 1977) en 76 (in de tekst v66r
de wijziging bij artikel 47 van de wet
van 18 december 1983) van de wet van 3
juli 1969 houdende invoering van het
wetboek van de belasting op de toegevoerde waarde, en voor zoveel als nodig
van artikel 4, paragraaf 1, en artikel 17,
paragraaf 1, 2 en 4, van de zesde richtlijn van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap, van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting; Gemeenschappelij k stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde :
uniforme grondslag,
doordat het bestreden vonnis, met
overname van de motieven van de eerste
rechter, waarin vastgesteld werd dat de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Beleggingskrediet »,
door verweerder vertegenwoordigd, opgericht werd bij akte van 20 mei 1987 met
aanvang van haar handelsactiviteit op
1 juli 1987; dat zij « v66r het faillisse~
ment ... haar kantoor heeft ingericht en
zich hiervoor de nodige uitrustingsmiddelen heeft aangeschaft » ( eerste vonnis,
p. 2, onder II, tweede alinea); dat de vennootschap, waarvan het faillissement bij
vonnis van 6 oktober 1988 werd uitge~
sproken, « slechts aktief geweest is vanaf 1 juli 1987 tot 30 november 1987 behoudens het te gelde maken van het
aktief door de curator nadat de vennootschap in faillissement werd gesteld »
(eerste vonnis, p. 3, eerste alinea), en
waarin oak overwogen wordt dat « het
feit gedurende de eerste vijf maanden na
·het begin van de handelsactiviteit » (hetgeen de totale zogezegde activiteitsperiode dekt) « geen omzet gerealiseerd te
hebben niet voor intrinsiek gevolg heeft
dat men geen belastingplichtige zou
zijn » (eerste vonnis, derde blad, voorlaatste alinea), tevens zonder de stelling
van de administratie tegen te spreken,
volgens welke « de vennootschap v66r
het faillissement geen enkele aan de belasting onderworpen handeling heeft verricht », de stellingen van verweerder beaamt, volgens welke, « behoudens het
bewijs van fraude, dat niet geleverd
wordt noch wordt aangeboden met
B.T.W. belastingplichtige wordt van zodra men handelingen stelt die op de werkelijke intentie en vaste wil wijzen om
geregeld belastbare handelingen te verrichten » (eerste vonnis, derde blad, al.
2), en volgens welke terzake toepassing
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moet gemaakt worden van art. 4.1 der
6de E.E.G. richtlijn die directe werking
heeft en dat als belastingplichtige kwali~
ficeert ieder die ongeacht op welke
plaats, zelfstandig, de in de wet omschreven economische activiteiten verricht,
ongeacht het oogmerk of het resultaat
van die activiteit en het arrest nr. 268/83
Van 14 februari 1985 van het Europese
Hof van Justitie (zaak Rompelman) dat
beslist heeft dat tot de bedoelde economische activiteiten de handelingen behoren zoals verkrijgen van bedrijfsmiddelen » (eerste vonnis, derde blad, derde
alinea), de beoordeling van de eerste.
rechter overneemt, volgens welke : « Niet
tegengesproken objectieve gegevens onderstrepen de intentie van de betrokken
vennootschap haar maatschappelijk doel
te verwezenlijken en belastbare handelingen te stellen, zoals de oprichting van .
de vennootschap, de publicatie ervan, de
inschrijving in het handelsregister, de
aankoop van uitrustingsgoederen terwijl.
het feit gedurende de eerste vijf maanden na het begin van de handelsactiviteit
geen omzet gerealiseerd te hebben niet.
voor intrinsiek gevolg heeft dat · men
geen belastingplichtige zou zijn », (eerste
vonnis, derde blad, vierde alinea}, en.
daaraan toevoegt dat « het duidelijk is
dat het recht op aftrek onmiddellijk ontstaat » (vonnis in beroep, tweede blad,.
voorlaatste overweging),
terwijl, zowel volgens de termen van
het bovenvermelde artikel 4 van het Bel-·
gische wetboek alS volgens !le termen
van artikel 4, paragraaf 1, van de richtlijn van de Raad van de Europese Ge- ·
meenschappen, de hoedanigheid van belastingplichtige in de belasting op de
toegevoegde waarde slechts toegekend ·
wordt aan de personen « wiens werkzaamheid erin bestaat geregeld ... leveringen van goederen of diensten te verrich- ·
ten ... "• en terwijl, naar luid zowel van
artikel 45, § 1, van het BelgiSche wethoek als van artikel 17 van de richtlijn ·
bet recht op aftrek slechts mag uitge·oefend worden voor goederen en diensten
die worden gebruikt voor belastbare han-·
delingen (de nadere in deze bepalingen
vermelde gevallen vreemd blijvend aan
bet onderhavig geschil), met bet gevolg ·
dat, bij ontbreken van de hoedanigheid
van belastingplichtige en van belastbare
handelingen, de rechter geen terugbeta- ·
ling van de belasting, die gekweten werd
door de verkrijger van een levering, mag
toestaan, zodat bet bestreden vonnis, bij
bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter, slechts met miskenning van
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de in hoofde van onderhavig middel aangeduide artikelen 4 van ·het Belgische
wetboek en 4, paragraaf 1 en 2, van de
zEisde richtlijn, heeft kunnen beslissen
dat de intentie om belastbare handelingen te stellen, met uitblijven van realisatie van enige omzet, eveneens de hoedanigheid van belastingplichtige verleent
(schending hoofdzakelijk van artikel 4
van de Belgische wet, van artikel 4, paragraaf 1, van de richtlijn), en zodat, bij
wijze van gevolg, bet bestreden vonnis
de aangevulde bepalingen heeft geschonden door aan eiser een recht op aftrek
toe te kennen van de belasting die de gefailleerde vennootschap had betaald op
de prijs van de aan haar geleverde goederen, en eiser tot terugbetaling veroordeelt van het uit dien hoofde gevorderde
bedrag (schending van al de in hoofde
van bet middel aangeduide bepalingen) :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt : dat de B.V.B.A. Beleggingskrediet op 20 mei 1987 werd
opgericht met aanvang van de handelsactiviteit op 1 juli 1987; dat de
.vennootschap
uitrustingsgoederen
heeft gekocht maar geen omzet
heeft verwezenlijkt; dat haar zaak·
voerder op 1 december 1987 werd
aangehouden en de B.V.B.A. failliet
werd verklaard op 6 oktober 1988;
Dat de appelrechters verwijzen
naar de eerste rechter, die oordeelde
dat « objectieve gegevens (... ) de intentie (onderstrepen) van de betrok·
ken vennootschap haar maatschappelijk doe! te verwezenlij ken en
belastbare handelingen te stellen,
zoals de oprichting van de vennootschap, de publicatie ervan, de
inschrijving in het handelsregister,
de aankoop van uitrustingsgoederen
terwijl het feit gedurende de eerste
.vijf maanden na het begin van de
handelsactiviteit geen omzet gerealiseerd te hebben niet voor intrinsiek
· gevolg heeft dat men geen belastingplichtige zou zijn »;
Overwegende dat, krachtens artikel 4.1 van de zesde E.E.G.-richtlijn,
als belastingplichtige wordt be·
schouwd ieder die, ongeacht op welke plaats, zelfstandig een van de in
lid 2 van dit artikel omschreven eco-
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nomische activiteiten verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat
van die activiteit; dat, krachtens artikel 4 van het B.T.W.-Wetboek, belastingplichtige is ieder wiens werkzaamheid erin bestaat geregeld en
zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend,
leveringen van goederen of diensten
te verrichten die in het wetboek zijn
omschreven, dat die laatste wetsbepaling geen andere strekking heeft
dan de eerstgenoemde;
Overwegende dat het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
in een arrest van 14 februari 1985
artikel 4.1 van de zesde richtlijn
heeft uitgelegd en gezegd dat " het
beginsel van neutraliteit van de
B.T.W. ten aanzien van de fiscale
belasting van de ondernemer vereist
( ... ) dat de eerste investeringsuitgaven die worden gedaan ten behoeve
en ter verwezenlijking van een onderneming, als economische activiteiten worden aangemerkt ))' en dat
" het ( ...) in strijd (zou) zijn met dat
beginsel indien die activiteiten werden geacht eerst een aanvang te nemen ( ... ) wanneer de belastbare inkomsten ontstaan »; dat dit arrest
verder aanneemt dat het bestuur
kan verlangen dat de wilsverklaring
van de belastingplichtige wordt ondersteund door objectieve gegevens
en uitdrukkelijk zegt dat de aftrekregeling een volstrekt neutrale fiscale belasting van aile economische
activiteiten waarborgt, ongeacht het
resultaat van die activiteiten; dat
het arrest geen onderscheid maakt
tussen de gevallen waar de economische activiteit effectief een aanvang neemt en waar zij ingevolge
een overheidsmaatregel, zoals een
faillietverklaring, beeindigd wordt;
Overwegende dat de appelrechters, die oordelen dat de B.V.B.A. de
wil had de investeringsgoederen aan
te wenden voor een belastbare handeling, dat die wilsverklaring wordt
ondersteund door de objectieve gegevens die het vonnis vermeldt, en
dat de omstandigheid dat de economische activiteit van de B.V.B.A. stil

533

viel vooraleer enige omzet kon worden verwezenlijkt, te dezen zonder
belang was, hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten, behalve die van de memorie
van antwoord die ten laste blijven
van verweerder.
28 mei 1993 - 1" kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Claeys BoUUaert.
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KAMER -

28 mei 1993

1° DOUANE EN ACCJJNZEN-

DOUANE
- DOUANEAMBTENAAR - ONDERZOEK - INKOMSTENBELASTINGEN - BEVOEGDHEID PERKEN.

2° DOUANE EN ACCJJNZEN -

DOUANE
- DOUANEAMBTENAAR - ONDERZOEK KENNISGEVING AAN HET BESTUUR DER DIRECTE BELASTINGEN - VEREISTE.

3° JNKOMSTENBELASTINGEN -

AAN·
SLAGPROCEDURE ~ BEWIJSVOERING - TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID- ONDERZOEK DOOR DOUANEAMBTENAREN - BEWIJSKRACHT.

1° Een ambtenaar van de administratie
van douane en accijnzen, die regelmatig belast is met een controle of een
onderzoek in verband met de toepas-
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sing van de douanewetgeving, is gemachtigd om, naar aanleiding van een
dergelijke controle, met de onderzoeksmiddelen eigen aan de douanewetge-

ving inlichtingen in te zamelen die
dienstig zijn voor een juiste hefting
van de door de gecontroleerde persoon

verschuldigd directe belastingen (1).
2" De ambtenaar van de administTatie

van douane en accijnzen die, naar aanJeiding van een controle of een onder-

zoek in verband met de toepassing van
de douanewetgeving, inlichtingen heel't
ingezameld die dienstig zijn voor een
juiste heffing van de door de gecontroJeerde persoon verschuldigde directe
belastingen, mag de aldus ingezamelde
inlichtingen uit eigen beweging kennis
geven aan het bestuur der dil'ecte belastingen.
3° Het bestuur der directe belastingen is

gerecl1tigd de inlichtingen, die door de
douaneambtenaren bij bet uitoefenen
van hun functies werden ingezameld,
aan te voeren voor bet opsporen van
de verschuldigde directe belastingen.
(LlSMONT E.A.
T. BELGISCIIE STAAT - MIN. V. FI.:>JANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 2007 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 25 en 97 van de Grondwet, 212,
214, 215, 242, 244, 245 en 246 van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
zoals het bestond v66r de coOrdinatie bij
koninklijk besluit van 10 april 1992 bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, 210
van de Algemene Wet op de Douane en
Accijnzen, gecoOrdineerd bij koninklijk
besluit van 18 juli 1977, 4, 5 en 6 van de
Besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole, 29 van het Wetboek
van Strafvordering, 458 van het Strafwetboek en van het algemeen rechtsbeginsel
(1) Zie Cass., 23 april1993, A.R. nr. F 1957 N
.

(A.C., 1993, nr. 197).
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houdende het recht op privacy zoals uitgedrukt in artikel 8 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend op 30 maart 1952
en goedgekeurd bij wet van 30 mei 1955,
doordat het bestreden arrest de fiscale
voorziening van eisers als ongegrond afwijst en de doorgevoerde taxatie in de
personenbelasting behoudt op grond van
de gegevens vastgesteld door douaneambtenaren en door hen meegedeeld
aan de administratie der directe belastingen, betreffende de Belgische bankbriefjes die in het bezit van tweede eiseres op
19 september 1985 werden aangetroffen,
op de motieven dat: « (eisers) niet betwisten dat de douaneambtenaren bij het
uitoefenen van hun normale ambtsverrichtingen oak feiten kunnen vaststellen
die verband houden met andere belastingen, waarvoor zij op zichzelf genomen
niet bevoegd zijn; dat verzoekers evenwei voorhouden dat in casu de douanebeambten niet optraden in het kader van
hun normale ambtsverrichtingen, zulks
evenwel uit geen enkel element blijkt;
dat daarentegen uit de voorgelegde stukken (stuk LV 34) blijkt dat de douanediensten optraden in het kader van een
onderzoek naar illegale invoer van
gaud))'
terwijl, op straffe van machtsafwending en/of machtsoverschrijding douaneambtenaren slechts die bevoegdheden
vermogen uit te oefenen, met het oog
waarop zij werden toegekend, welke hen
door de wetgever zijn opgedragen; de
aan douaneambtenaren toegekende be~
voegdheden bovendien soortgebonden
zijn in die zin dat zij slechts aangewend
kunnen worden voor de toepassing van
de soort belasting of andere reglemente~
ring die hen is opgedragen, behoudens
gebeurlijke wettelijke uitzondering op
deze beperking; derwijze gegevens, die
deze ambtenaren buiten de aan hen verleende doel- en soortgebonden bevoegdheden verkrijgen, op onregelmatige wijze zijn bekomen en om die reden niet
kunnen dienen als geldig bewijs; eisers
in regelmatig genomen beroepsbesluiten
opwierpen (op biz. 2) dat de gegevens
waarop de taxatie gesteund is onregelmatig werden verkregen;
en terwijl,. eerste ·o-nderdeel, waar het
juist is dat de betrokken douaneambtenaren, waarvan het arrest vaststelt dat
Ze optraden in het kader van een Onderzoek naar illegale· invoer Van goud blij-·
kens het stuk LV 34, normale ambtsver~
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richtingen uitvoeren die tot hun wettelijk opgedragen taak behoren, in zover
zij door artikel 6 van de Besluitwet d.d. 6
oktober 1944 betreffende de controle op
de wisselverrichtingen bevoegd zijn ge~aak~ inbreuken vast te stellen op bet
m artikel 4 en 5 van dezelfde Besluitwet
ingestelde verbod van invoer van gaud
onder elke vorm oak, behoudens zo dit
geschiedt door de Nationale Bank van
Belgie, deze ambtsverrichtingen noch~
tans uitsluitend een strafrechtelijk opsporingskarakter vertonen en beperkt
moeten blijven tot de gecontroleerde materie inzake wisselverrichtingen; de betrokl~en douaneambtenaren op straffe
van mbreuk op de privacy zonder wettelijke bevoegdheid waren om het even
welk gegeven vast te stellen nopens de
aangetroffen bankbiljetten, omdat het
bezit van bankbiljetten aan de grens vol~
komen vreemd is aan het verbod van
goudinvoer, reden waarom dit bezit niet
vermocht weerbouden te worden als irrelevant gegeven dat buiten de onderzochte wisselreglementering valt; voor het
overige deze douaneambtenaren van deze gegevens in het uitoefenen van hun
opdracht geen gewag vermogen te rnaken buiten het geval van artikel 29 van
het Wetboek van Strafvordering op straffe. va~ schendin~. van hun beroepsgeheim Ingesteld biJ artikel 458 van het
Strafwetboek en 244 W.I.B.;

zodat het bestreden arrest, dat enkel
vaststelt dat de betrokken douaneambtenaren optraden in bet kader van een onder~oek naar illegale invoer van gaud,
wehswaar verantwoordt dat zij normale
ambtsverrichtingen uitvoerden inzake
opsporing van strafbaar gestelde inbreuken op de wisselreglementering doch beschouwende dat zij hierbij oak feiten
kunnen vaststellen die verband houden
met belastingen, waarvoor zij op zichzelf
genomen niet bevoegd zijn, om op grand
van de door deze douaneambtenaren gedane vaststellingen en meegedeelde gegevens de taxatie te behouden, zich gesteund heeft op onregelmatig bekomen
bewijselementen (schending van de artikelen 212, 214, 215 en 246 W.I.B.), die
verkregen werden ingevolge een begane
bevoegdheidsoverschrijding
(schending
van artikel 25 van de Grondwet, 4, 5 en 6
van de Besluitwet d.d. 6/10/44) en inbreuk op de privacy (schending van bet
algemeen beginsel houdende bet recht
op privacy) en verspreid werden door de
douaneambtenE\r~n met miskenning van
hun beroepsgeheim (schending van artikel 29 van het Wetboek van Strafvorde-
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ring, 458 van bet Strafwetboek en 244
W.I.B.);

.. en terw1)'~, tweede ondcrdeel, dergehJke opspormgsbevoegdheid inzake megale goudinvoer, in het kader van de vvisselreglementering een strafrechtelijk opsporingskarakter vertoont zonder het
minste fiscaal karakter en de douaneambtenaren niet verleend zijn met het
doel mogelijks verscbuldigde belastingen
op te sporen; bij dergelijke opsporing de
betrokken douaneambtenaren dan oak
niet « regelmatig belast met een controle
of een onderzoek in verband met de toepassing van een bepaalde belasting )), zoals dat vereist wordt door artikel 210
§ 3, A.W.D.A. of 242 W.I.B., opdat dez~
douaneambtenaren gemachtigd zouden
zijn alle inlichtingen te nemen, op te
zoeken of in te zamelen welke de juiste
heffing kunnen verzekeren van alle andere door tweede eiseres verschuldigde
belastingen, hetzij in casu personenbelastingen; derwijze de betrokken douaneambtenaren op straffe van inbreuk op de
privacy zonder wettelijke bevoegdheid
waren om het even welk gegeven vast te
stellen nopens de aangetroffen bankbiljetten, omdat het bezit van bankbiljetten
aan de grens volkomen vreemd is aan de
belastingen die hen toegewezen zijn, reden waarom dit bezit niet vermocht
weerhouden te worden als irrelevant gf>~
geven dat zowel buiten de onderzochte
wisselreglementering als de belastingen
die hen zijn opgedragen valt, waarbij
verder geen wettelijke bepaling toeliet
deze vast te stellen ten behoeve van de
inkomstenbelastingen;
zodat het bestreden arrest, dat enkel
vaststelt dat de betrokken douaneambtenaren optraden in het kader van een onder~oek naar illegale invoer van gaud,
wehswaar verantwoordt dat zij normale
ambtsverrichtingen uitvoerden inzake
opsporing van strafbaar gestelde inbreuken op de wisselreglementering, maar
verder de beslissing niet wettig verantwoordt dat deze douaneambtenaren fiscaal regelmatig belast waren met het
nagaan van de toepassing van een bepaalde belasting, wat hen zou toegelaten
hebben inlichtingen vast te stellen nopens de in bet bezit van tweede eiseres
aangetroffen bankbiljetten met het oog
o_m deze te belasten in de personenbelastmg (schending van de artikelen 210 § 3
A.W.D.A. en 242 W.J.B.);
'
'
en terwijl, derde onderdeel, de douane-

a~btenaren een bevoegdheidsoverschrij-

dmg begaan zo zij gegevens vaststellen
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waarvoor zij wettelijk geen bevoegdheid
hebben gekregen om deze vast te stellen;
dit het geval is met door hen opgenomen
gegevens in verband met de in het bezit
van tvveede eiseres aangetroffen Belgische bankbriefjes bij het overschrijden
van de Belgisch-Luxemburgse grens, om
reden dat dergelijk bezit niet constitutief
is voor enig misdrijf inzake wisselreglementering, noch binnen hun normale fiscale opdracht valt om vast te stellen vermits op de invoer van dergelijke sammen geen invoerrechten, accijnzen, BTW
of andere indirecte belasting is gesteld;
noch artikel 210, § 3, AW.D.A., noch artikel 242 W.LB. een uitbreiding van bevoegdheden verleend aan de douaneambtenaren, maar hen enkel machtigt, in~
dien zij de toepassing van de hen
toegewezen belastingen nagaan, bijkomend gegevens te vergaren die nuttig
kunnen zijn voor de toepassing van andere belastingen, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de
toepassing van de soort belasting die
hen zijn opgedragen, derwijze dat, vermits het bezit van Belgische bankbriefjes niet relevant is voor de door de douaneambtenaren gecontroleerde belastin~
gen of wisselreglementering, zij zonder
wettelijke bevoegdheid blijven om biervan op een of andere marrier vaststellingen te doen of gewag te maken op straffe van inbreuk op de privacy; zodanig
dat de met begane bevoegdheidsoverschrijding vastgestelde gegevens door de
douaneambtenaren niet verkregen werden in het uitoefenen van hun functie,
die noodzakelijk beperkt blijft tot de
door de wetgever aan hen toegewezen belastingen, met als gevolg dat het verweerder niet toegelaten was deze onregelmatig bekomen gegevens in te roepen
overeenkomstig artikel 210, § 2, A.W.D.A.
of 243 W.LB. voor het belasten in de personenbelasting van eisers;

zodat het bestreden arrest dat beschouwt dat de douaneambtenaren hun
normale ambtsverrichtingen uitoefenden
omdat zij een onderzoek deden naar ille~
gale invoer van gaud en hierbij oak feiten kunnen vaststellen die verband houden met andere belastingen, waarvoor
zij op zichzelf genomen niet bevoegd
zijn, om op grand van de door deze douaneambtenaren gedane vaststellingen en
meegedeelde gegevens de taxatie te behouden, zich gesteund heeft op onregelmatig bekomen bewijselementen (scherrding van de artikelen 212, 214, 215, 245
en 246 W.I.B.), die verkregen werden in-
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gevolge een begane bevoegdheidsoverschrijding door die douaneambtenaren,
welke geen wettelijke bevoegdheid bezitten om gegevens vast te stellen in verband met in het bezit gevonden Belgische bankbiljetten, welke niet relevant
zijn, noch voor de wisselreglementering,
noch voor de toepassing van de belastin~
gen welke aan hen zijn toevertrouwd,
omdat hierop geen douanerechten, accijnzen, B.T.W. noch andere indirecte belastingen zijn gesteld (schending van het
algemeen rechtsbeginsel houdende het
recht op privacy, de artikelen 25 van de
Grondwet, 4, 5 en 6 van de Besluitwet
d.d. 6 oktober 1944, 210, § 3, A.W.A.D., en
242 W.I.B.), waaraan noch artikel 210,
§ 3, A.W.D.A. noch artikel 243 W.J.B. een
wettelijke grondslag verlenen omdat deze bepalingen de bevoegdheid van deze
douaneambtenaren niet uitbreidt tot inkomstenbelastingen (schending van de
artikelen 210, § 3, A.W.D.A. en 242
W.I.B.) en verder verweerder niet toelaat
dergelijke gegevens aan te wenden voor
het belasten van eisers in de personenbelc..stingen omdat deze gegevens niet in
het uitoefenen van hun functie door die
douaneambtenaren werden verkregen
(schending van artikel 210, § 2, A.W.D.A.
en 243 W.J.B.);
en terwijl, vierde onderdeel, eisers in
regelmatig genomen beroepsbesluiten
opwierpen (op blz. 3, 4 en 5) dat de bedoeling van de centrale niet hestand in
een onderzoek te doen naar de illegale
invoer van gaud, maar wei, door middel
van gebruik te maken van de specifieke
bevoegdheden van de douaneambtenaren
en onder het mom van deze bevoegdheden, in werkelijkheid een onderzoek te
doen naar de toepassing van inkomstenbelastingen, waarvoor deze ambtenaren
geen bevoegdheden werden verleend en
welke hun specifieke onderzoeksbevoegdheden niet kennen, derwijze dat zij
de hen verleende bevoegdheden hebben
afgewend van het doel waarvoor zij gegeven werden;
zodat het bestreden arrest, dat enkel
beschouwt dat eisers in besluiten voorhielden dat in casu de douaneambtenaren niet optraden in het kader van hun
normale ambtsverrichtingen en hierop
antwoordt dat de betrokken douaneambtenaren wel optraden in het kader van
hun normale ambtsverrichtingen, nl. onderzoek naar illegale invoer van gaud,
zoals dat blijkt uit stuk LV 34, enerzijds
de bewijskracht van de besluiten van eisers miskent, waarin in plaats van een
begane machtsoverschrijding zoals het
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bestreden arrest voorhoudt, in tegendeel
een begane machtsafwending werd ingeroepen (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) en anderzijds onbeantwoord laat
de grief van de ingeroepen begane
machtsafwending dat de douaneambtenaren die bevoegdheden niet gebruiken
voor het verleende doel ervan en derhalve niet naar genoegen van recht gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de

Grondwet):
Wat het eerste, het tweede en het
derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt: 1. dat de douanediensten die
« optraden in het kader van een onderzoek naar illegale invoer van
gaud », hun normale ambtsverrichtingen uitvoerden; 2. dat die diensten tij dens die normale ambtsverrichtingen eiseres, « die klaarblijkelijk vanuit het Groothertogdom Luxemburg naar Belgie terugkeerde,
in het bezit vonden van 500.000
frank baar geld in briefjes van 5.000
frank, in wikkels van de " Banque
Internationale a Luxembourg" »; 3.
dat het bestuur der douane en accijnzen zijn vaststellingen overmaakte aan het bestuur der directe
belastingen; 4. dat het bestuur der
directe belastingen die gegevens gebruikte bij de berekening van de
door de eisers verschuldigde personenbelasting;
Overwegende dat de ambtenaren
van de staatsbesturen geen daden
van onderzoek mogen stellen die
door de wet niet zijn toegelaten; dat,
in de regel, de ambtenaar van een
bepaald fiscaal staatsbestuur slechts
bevoegd is controles uit te voeren in
verband met inbreuken op de belastingreglementering die zijn bestuur
aanbelangen en volgens de modaliteiten door die reglementering bepaald;
Overwegende dat artikel 210, § 3,
van de Douane en Accijnzenwet bepaalt : « Elk ambtenaar van een belastingbestuur van de Staat regelmatig belast met een control~ of een
onderzoek in verband met de toepassing van een bepaalde belasting

537

bij een natuurlijke of een rechtspersoon is van rechtswege gemachtigd
alle inlichtingen op te zoeken of in
te zamelen welke de juiste heffing
van aile door deze persoon verschuldigde andere rechten kunnen verzekeren »; dat artikel 242 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
een gelijkaardige bepaling bevat;
Dat, krachtens deze uitbreiding
van de opsporingsbevoegdheid, een
ambtenaar van de administratie van
douane en accijnzen die regelmatig
belast is met een centrale of een onderzoek in verband met de toepassing van de douanewetgeving, gemachtigd is om, naar aanleiding van
dergelijke controle, met de onderzoeksmiddelen eigen aan de douanewetgeving inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor een juiste
heffing van de door de gecontroleerde persoon verschuldigde directe belastingen;
Dat uit deze bepaling tevens impliciet volgt dat de betrokken ambtenaar van de aldus ingezamelde inlichtingen uit eigen beweging kennis mag geven aan het bestuur der
directe belastingen;
Overwegende dat, volgens artikel
243 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, elke inlichting, proces-verbaal of akte ontdekt of bekomen in het uitoefenen van zijn
functies, door een ambtenaar van
een fiscaal staatsbestuur door de
Staat kan worden ingeroepen voor
het opsporen van elke krachtens de
belastingwetten verschuldigde som;
Dat hieruit volgt dat het bestuur
der directe belastingen gerechtigd
was de inlichtingen, die door de
douaneambtenaren in het uitoefenen van hun functies werden ingezameld, in te roepen voor het opsporen van de verschuldigde directe
bdastingen;
Dat de onderdelen, in zoverre ze
die mogelijkheden betwisten, falen
naar recht;
Overwegende dat de onderdelen,
in zoverre zij ervan uitgaan dat de
appelrechters beslissen dat de

538

HOF VAN CASSATIE

douanediensten slechts hun normale
ambtsverrichtingen uitvoerden in
zoverre zij optraden in het kader
van een controle op de wisselverrichtingen, op een onjuiste lezing
van het arrest berusten;
Dat de onderdelen in zoverre feitelijke grondslag missen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, door
vast te stellen dat de douanediensten die « optraden in het kader van
een onderzoek naar illegale invoer
van gaud », hun normale ambtsverrichtingen uitvoerden, de feitelijke
gegevens aangeeft waarop het zij n
beslissing laat steunen, zodoende de
door de eisers aangevoerde daarmee
strijdige of andere feitelijke gege·
vens verwerpt en de in het onderdee! bedoelde conclusie van de eisers beantwoordt;
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Overwegende dat het arrest door
het voormelde oordeel van de conclusie van de eisers een uitlegging
geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en derhalde de bewijskracht ervan niet
schendt;
Dat het onderdeel feitelijke grond·
slag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
28 mei 1993 - 1'' kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Geh)'kluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Delahaye en Claeys BoUUaert.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Afstand (rechtspleging)

A

Afstand van rechtsvordering
- Berusting.

Voorwaarde
271

Afs tand (rechts pleging)
Afstand van geding - Voorwaarde - Berusting.
2i1

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) Derde - Samenlopende fout - Volledige vergoeding - Slachtoffer.
434

Aansprakelijltheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak
- Bq~.

4~

Aanspraltelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoor delingsbevoegdheid - Raming - Pe ildatum - Arbeidsongevallen verzekeraar - S ubrogatoire vordering.
517

Aans prakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Lichameli jke schade - Omvang Veiligheidsgordel - lnvloed.
527

Aanspraltelijkhe id buiten overeenkomst
Allerlei - lnternationaal privaatrecht - Verkeersongevallen op de weg - Haagse Verdrag
- Toepasselijke wet.
293

Aansprakelijltheid buiten overeenkomst
Allerlei - lnternationaal privaatrecht - Verkeersongevallen op de weg - Haagse Verd rag
- Toepasselijke wet.
293

Afstamming
Erkenning van vaderschap - Niet be twist vaderschap - Bela ng van het kind - Bevoegdheidyan de rechter - Grenzen.
416

Afstamming
Erkenn ing van vaderschap
Minderjar ige
van minder dan 15 jaar - Vertegen woordiging in rechte.
416

Ambtenaar
Ambtenaar (Rijk) - Statuut - Bezoldiging
- Begrip - Vergoeding - Uitkering - Toeluge.
304

Arbeidsongeval
Begrip - Bestaan - Bewijs - Plotselinge ge beurtenis - Slag.
267

Arbeidsongeval
Vergoed ing - Algemeen - Derde aanspra kelijke - 1\rbeidsongevallenverzekeraar
Subrogatoire vordering - Omvang - Peildatum - Artt. 46 e n 47 Arbeidsongevallenwet.
517

Arbeidsongeval
Vergoedin g - Basisloon - Onderneming
waar slechts gedurendc een beperkte tijd van
het jaar wordt gewerkt.
295

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel - Bijzondere regels Getroffene Tijdelijke ongeschikthcid
304
Bezoldiging - Begrip.

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Herziening - Termijn Termijn van rechtspleging - Taalgebruil' Gerechtszaken.
_?40

Arbeidsongeval
Rechtspleging Aard - Gevolg.

Herziening -

Termijn 240

Herziening -

Termijn 240

Arbeidsongeval
Rech tspleging
Kenmerk.

-2
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen

Arbeidsongeval
Rechtspleging Aard.

Herziening -

Termijn 240

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Verjaring - Bijslag wegens
verergering - Rechtsvordering tot betaling
- Schorsing van de verjaring - Oorzaak van
schorsing - Administratieve procedure. 233

Arbeidsovereenkomst
Einde - Eenzijdige wijziging - Onrechtmatige beeindiging.

Arbeidstijd
504

Arbeidsovereenkomst
Einde- Opzegging- Termijn- In aanmer- .
king te nemen loon.
396

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding - Aanvullende vergoeding - In aanmerking te nemen
loon.
396

Arbeidsovereenkomst
Proefbeding - Proeftijd - Bediende - Duur
- In aanmerking te nemen loon - Voordeel
- Opschortende voorwaarde.
356

Arbeidsvoorziening
Brugpensioen - Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de bedienden - C.A.O. Conventioneel brugpensioen - Voorwaarden
399
- Beoogde bedrijven - Begrip.

Arbitragehof
Middel dat de vraag opwerpt a ls bedoeld in
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof - Verplichting voor het Hof van Cassatie de vraag
te stellen aan het Arbitragehof.
346 ·

Auteursrecht
Wettelijke bescherming - Voorwaarde.

243 ·

Bedrieglijk onvermogen - Aard van het misdrijf - Plegen van het misdrijf d oor onthoudi~

m

Bankbreuk en bedl'icglijk onvermogen
Bedrieglijk onvermogen - Aard van het misdrijf - Aflopend misdrijf - Voortgezet misdrijf - Voorwaarde.
405

Belastingen (Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde)
Belasti ng op de automatische ontspanningstoestellen - Overtredingen - Bewijs - Processen-verbaal - Bewijswaarde - Processen-verbaal met bewijskracht tot bewijs van
het tegendeel.
304

Belasting op slijterijen van gegiste dranken
Strafrechter - Beslissing - Beklaagde Straf - Onwettigheid - Gevolg - Vernietiging- Omvang- Sluiting van de slijterij.
436

Belasting op spelen en weddenschappen
Lolerij - Kansspel - Begrippen.

429

Belasting over de toegevoegde waarde
Teruggaaf van belasting - Aftrekbare en verschuldigde belasting - Creditsa ldo aan het
einde van het kalenderjaar - Navorderingen
- Toerekening.
283

Belasting over de toegevoegde waarde
Teruggaaf van belasting - Aftrekbare en verschuldigde belasting - Verrekening aan het
e inde van het kalenderjaar - Verschuldigde
belasting - Vaststelling.
283

Belasting over de toegevoegde waarde
Teruggaaf van belasting - Aftrekbare en verschuldigde belasting - Verrekening aan het
einde van het kalenderjaar - Verschuldigde
287
belasting - Vaststelling.

Belasting over de toegevoegde waarde

B

'Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Echtgenoot - Gemeenschappelijk vermogen
- Wegmaking - Deelneming aan misdrijf Burgerlijke rechtsvordering.
322

Bankbreuk en bedrieglijk' onvermogen
Eenvoudige bankbreuk - Facultatieve oorzaken van bankbreuk - Rechter die gebruik
maakt van zijn beoordelingsrecht - Desbetreffende conclusie - Motivering.
361

Teruggaaf van belasting - Aftrekbare en verschuldigde belasting - Creditsaldo - Vervroegde terugbetaling - Interest.
287

Belasting over de toegevoegde waarde
Teruggaaf van belasting - Aftrekbare en verschuldigde belasting - Creditsaldo aan het
einde van het kalenderjaar - Navorderingen
- Toerekening.
287

Belasting over de toegevoegde waarde
Belastingplichtige - Werkzaamheid waarover BTW verschuldigd is - Aanschaffing
van investeringsgoederen - Stopzetting van
de economische activiteit- Gevolg.
531

Benelux
Prejudiciele geschillen - Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging

3
van een voor Belgte, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel, die als
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 van
het Verdrag - Vraag opgeworpen in een bij
het Hof van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor h~t Hof van Cassatie. ·
448

Burgerlijke zaken - Gesch riften - Bewij swaarde - Brief - Geen handtekening - Gevolg.
328

Bewijs
Burgerlij ke zaken -

Allerlei -

Plaatsopne-

~~

Bene lux
Verdragsbepalingen - Verdrag Benelux-Gerechtshof - W.A.M.-verzekering - Arlt. 3 en ·
4 W.A.M.-wet - Voor Belgie, Luxemburg en
Nederlan d gemeenschappelijke rechtsregels.
448 '

Berusting
Draagwijdte - Afstand van geding of van ·
rechtsvordering.
271

~

Bewijs
Strafzaken - Algemeen - Geen bijzonder
bewijsmiddel - Beoordelingsvrijheid.
488

Bewijs
Strafzake n - Geschriften - Bcwijswaarde
- Proces-verbaal - Onregelmatigheid Eenvoudige inlichting.
488

Bewijs

Bestaansminimum
Bestaansmiddelen - Invloed - 1\anvrager Samenwonende persoon - Ascendent Meerderj arige descendent - O.C.M.W. - .
Taak - Beoordelingsvrijhe-id.
·
481

Bestaan sminimum
Bestaansmiddelen - Inkomstcn
wegens onderhoudsverplichtingen.

Bewijs

Beslag
497

Betekeningen e n kennisgevingen

Strafzaken - Allerlei - Verwijzingsbeschikking - Vemicling - Bewijs van de beschikhl~

m

Bewijs
Belastingzaken - Gcschriflen - Bewijswaarde - Processen-verbaal - Processen-verbaal
met bewijskracht tot bcwijs van het legendeel
- Art. 154, tweede lid, Sv. - Draag\\'ijdte. 304

Blocdproe£

Exploot - Strafzaken - Strafvordering
Uitoefcning - Openbaar ministerie - Bevoegdheid - Arbeidsauditeur - Correctionele rechtbank - Vers tekvonnis - Verzet Exploot van gerechtsdeurwaarder - Betekening aan de procureur des Koi1ings - Wettigheid.
412

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Sb·afzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatiebe- .
roep - Betekening - Wijze.
434

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdh eid
Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke}
- Geschil - Curator over het failli ssementKooplieden - Handelshuurovereenkomst Overdracht- Appelrechter- Vaststelling.
357

Bevoegdhe id en aanleg
Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Hof van Cassatie - Art. 660, eerste
lid, Ger.W.
357

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Minister
Strafvordering - Art. 90 Gw. - Art. 134 Gw.
- Toepassingsgebied.
439

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijslast
Werken
voor rekening van de Staat - Onderaannemer - Voorrecht.
325

Minimumhoeveelheid - Afneming van een
kleinere hoeveelheid - Analyse - Bcwijswaarde.
490

Brieven
Geen handtekening - Gevolg.

328

Burgerlijke rechten, politieke rech ten
Betwisting nop ens een politiek recht
Rechtbanken in beginsel bevoegd - Arbeidsongeval - Bijslag wegens verergering Rechtsvordering tot betaling - Verjaring Schorsing - Oorzaak van schorsing - Administratieve procedure.
233

Burge rlijl{e rechtsvordering
Verjaring - Burgerlijke rechtsvordering voor
de strafrech ter - Rech tstreekse dagvaarding
- Strafgerecht - Rechterlijke beslissing Eindbeslissing - Cassatieberoep - Vernietiging zonder verwijzing - Onttrekking van de
zaak aan de strafrechter - Nieuw geding Burgerlijk gerecht - Vordering in rechte Nieuwe vordering (neen).
280

Burgerlijke rechtsvordering
Uitoefening - Misdrijf - Benadeelde partij
- Vordering in rechte - Burgerlijk gerecht
- Strafgerecht - Keuze - Strafgeding Rechtstreekse dagvaarding - Rechterlijke
beslissing - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Vernietiging zonder verwijzing Onttrekking van de zaak aan de sb·afrechter
- Nieuw gedin g - Burgerlijk gerecht Nieuwe vordering (Neen) - Wettigheid. 280

-4
Burgerlijke rechtsvordcring

Cassatie

Bedrieglijk om·ermogen - Echtgcnoot - Gemeenschappelijk ,·ermogen - Wegmaking 322
Deelneming aan misdrijf.

Burgerlijke rechtsvordering
Bul·gerlijke partij - Stedebouw
Herstel
,·an plaats in de ,·orige staat - \'ordering van
de gemachtigde ambtenaar - Derde-benadeelde - Recht - Rechtstreeks herstel. 376

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Stedebouw - Herstel
\"an plaats in de vor ige staat - Dwangsom.
376

Burgerlijke rechtsvordering
Ontvankelijkheid - Vereiste
Beklaagde - Vervolgingen.

:\lisdrijf 434

Burgerlijke rechtsvordering
Rechtsvordering voor het strafgerecht gebracht - Kiet-ontvanl<elijkheid van de straf455
vordering - Rechtsmacht.

Burgerlijke rechtsvordering
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
afzonderlij k ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter gebracht- Afstancl van gecling voor de civiele rechtsmacht
nio;!t vereist.
506

Burgerlijke rechtsvordering

Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, a lgemene vergadering - Verenigde kamers - Strafzaken 1\Iinister - Strafvordering - Art. 90 Gw. 439
Art. 134 Gw. - Toepassingsgebied.

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Gedeeltelijke vernietiging van een beslissing - Beslissing die enkel het gevolg is Gevolg.
308

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Overeenkomst - Wederkerige overeenkomst - Huur
van goederen - Verhuurder - Niet-uitvoering - Genotshinder - Huurder - Exceptie
van niet-uitvoering - Gevolgen.
369

Cassatie
Vernietiging - Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Vernietiging Gevolg - Dictum dat eruit volgt.
396

Cassatie
Vcrnietiging, omvang - S trafzaken - Strafvordering - Bek!aagde en verdachte - Vervallenverk laring van het recht een voertuig te
besturen - Straf - Onwettigheid - Vernieti~~

Strafgerecht- Bevoegdheid - Vereisten. 511

Cassatie

lli

I

Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Wegverkeer - Wet betreffende de politie over het
wegverkeer - Art. 47 - Verval van het recht
tot sturen - Herstel in het recht tot sturen Afhankelijk van het slagen voor een of meerdere onderzoeken - Onwettig uitgesproken
339
maatregel - Gevolg.

c

Cassatie
Algemeen, opdracht en bestaansreden van
het Hof, aard van het cassat iegeding - Opdracht van het Hof - Strafzaken - Bestreden bes!issing gegrond op een voor kritiek
vatbaar motief - Bevoegdheid van het Hof
om het beschikkende gedeelte door een a ndere rechtsgrond te verantwoorden.
439

Cassatie
Bevoegdheicl van het Hof - Ambtshalve voorgedragen middelen - Cassatieberoep Strafzaken - Burgerlijke partij - Arrest van
buitenvervolgingstelling.
439

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde - Burgerlijke rechtsvordering tegen beklaagde door medebeklaagde - Andere burgerlijke rechtsvorderingen
- Burgerlijke rechtsvordering tcgen medebeklaagde - Uitbreiding van de vernietiging Voorwaarden.
381

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Stt·afvordering - Beklaagdc - Burgerlijke rechtsvordering tegen beklaagde - Uitbrciding van
de vernietiging- Voorwaarden.
381

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Vervallenverklaring van het recht lot sturcn Straf - Onwettigheid.
381

5Cassatie
Vernietiging, omvang - S trafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Be-·
klaagde - Strafrechter - Beslissing - Straf
- Onwettigheid - Gevolg.
436

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Tussenkomende partij - Verzekeraar - Cassatieberoep - Cassatieberoep van de beklaagde
- Ontvankelijkheid - Cassatiemiddelen Cassatieberoep van de verzekeraar- Ontvankelijkheid - Cassatiemiddelen - Middel gegrond - Gevolg.
408

Cassatie
Ver nietiging, omvang
Str afzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tu ssenkomen.~e
partij - Verzekeraar - GemeenschappehJk
Motorwaarborgfon ds - Beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen - Veroordeling van de verzekeraar - Gemeenschappelijk l\llotorwaarborgfonds buiten he~ geding
gestPld - Cassatieberoep - CassatJeberoep
van de verzekeraar - Middel gegrond - Ge408
volg.

Cassatieberoep
Dienstplichtzaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Herkeuringsraad Beslissing - Inobservatiestelling van eiser.
335

Cassatieberoep
Dienstplichtzaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Recruterings- en Selectiecentrum.
432

Cassatiemiddelen
Algemeen - Middel dat de vr aag opwerpt, bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
- Ve rplichting voor het Hof van Cassatie 346
Begrip.

Cassatiemiddelen
Belang - R.V.A. - Cassatieberoep - Bestreden arrest - Administratieve beslissing Vernietiging - Werkloze
Gitsluiting 308
Vervanging.

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken
loos.

Belang -

l\Iiddel doel396

Cassatiemiddelen

Cassatieberoep
Algemeen - Hof van Cassatie - Arrest.

satieberoep - Ingesteld v66r het eindarrest
- Draagwijd te.
362

385

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen - Grond van
niet-ontvankelijkheid - l\lliddelen - Afwezigheid .
308

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Arrest - Kamer van inbeschuldigingstelling - Ver~~jzing naar het hof
van assisen - Gevangenneming.
362

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering
- Eindbeslissing - Verwijzing naar de eerste rechter - Bestreden beslissing - Eindbeslissing of geen eindbeslissing - Middel Burgerlijke partij - Tegenstrijdige beslissing
- Strafrechter - Rechtsmacht volledig uitgeoefend.
432

Cassatieberoep
Strafzal<en - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Betekening - Burgerlijke r ech tsvordering
Burgerlijke partij.
434

Cassatieberoep
S trafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen Ve rwijzing naar het hof van assisen - Ka mer
van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cas-

Strafzaken - Belang - Hoger beroep Openbaar ministerie - Laattijdige betekening - Beslissing - Geen verzwaring.
269

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Voorlopige hechtenis
- Inzage van het dossier - Raadkame r Onregelmatigheid - Hoger beroep - Kamer
van inbeschuldigingste lling - Inzage va n het
dossier - Regelmatig - Gevolg.
386

Cassatiemiddelen
S trafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Wegverkeersreglement - Voorrang - Regels - Verweerder - Ten laste gelegd misdrij£.
434

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Bur ger lijke rechtsvordering - Fouten van de beklaagde Schadevergoeding - Veroordeling - Bestaan
van een van die fouten - Betwisting.
434

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Strafvordering Verschillende misdrijven - Een enkele straf
- Middel dat op een van die misdrijve n betrekking heeft - Straf naar rech t verantwoord .
434

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing
gegrond op een voor k ritiek vatbare grand Bevoegdheid van het Hof om het beschikke nde gedeelte door een andere rechtsgrond te
verantwoorden.
439
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Dienstplicht

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Burgerlijke rech tsvordering - Cassatie beroep van de beklaagde
- Middel betreffende de aansprakelijkheid
van een medebe klaagde.
512

Cassatiemiddelen
S tra[zaken - Onduidelijk midde l lijke rechtsvordering - Gevolg.

Burger434

Cassatiemiddelen
Straizaken - Onduidelijk middel - Niet-ontvankelijkheid.
439

Cassaticmiddelen
Strafzaken - Verb<m d m et bestreden beslissing - Veroordeling - Cassatieberoep Grief m.b.t. de verwijzi ngsbeschikking.
246

Militierech tscolleges - Samenstelling - Bevoegdheid - Rechtsplegingen - Voorziening
in cassatie - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - H erkeuringsr aad - Beslissing Inobservatiestelling van cis'e r.
335

Dou ane en accijnzen
Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek
- Inkomstenbelastingen - Tekenen en indicien van gegoedheid - Bevoegdheid - Perken.
393

Doua ne en a ccijnzen
Douane - Douuncambtenaar
Onderzoek
- Kcnnisgeving aan het bestuur der directe
533
belastingen - Vereiste.

Douane en accijnzen

Cassatiemiddelen
Stra[zaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Niet-on tvankelijkheid. 439

Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek
- Inkomstcnbelastingen
Bevocgdheid Perken.
·
533

Dwa ngsom

Collectieve arbeidsovereenkomst
Brugpensioen - Aanvullcnd Nationaal Parilair Comite voor de bedienden - Conventioneel brugpensioen - Voorwaarden - Beoogde bedrijven - Begrip.
399

Strafzaken - Burgerlijke partij - Stedebouw - Herste l van plaats in de vorige staat.
376

Dwangsom
Bedrag - Bevoegdheid van de rechter.

388

D
E
Dading
Begr ip.

344

Derdenverzet
Ontvanke lijkheid
Z.l.V.-verzekering Ziektekosten verzekering - Nog niet gedekte
persoon - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Vonnis tot afwijzing
van de vord ering van de verzekeringsinstelling - Derden verzet van het R.I.Z.I.V.
238

Derdenverzet
Ontvankelijk heidsvereiste n.

238

Derdenver zet
Faillissement - H andelsonderzoek - Ambtshalve fa illietverk la ring - Derden verzet van
de gefailleerde - Rechten van de Mens E.V.R.M. - Art. 6.1 - Onpartijdige r echterlijke inst antie - Begrip.
350

Echtscheiding en scheiding _van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op
grond van bepaalde fe iten - Hoger beroep tegen een vonnis waarbij echtscheiding wordt
toegestaan - Terkennisbrenging van het hoger beroep - Term ijn - Verstrijking - Verval van het hoger beroep.
417

Echtscheiding en sch eiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op
grond van bepaalde feiten - Overspel Vaststelling - Identificatie - Bijstand van
de politic.
420

7
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op
grond van bepaalde feiten - Overspel Vaststelling - Gerechtsdeurwaardcr - Vervanging - Gevolg.
420

Echtscheidin g en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure - Verandering van
feitelijke scheiding - Schuldige echtgenoot
- Bewijs - Aanvang van de feitelijke schei-

m

~~

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Cassatieberoep - R.I.Z.I.V. eiser - Gerechtigde en
verzekeringsinstelling verweerders - Vernietiging.
335

Grondwet
Art. 6 - Gelijkhe id van de Belgen voor de wet
- Rechterlijke t ucht - Bevoegdheid - Magistraten van het openbaar ministerie - Art.
414 Ger.W. - Verenigbaarheid met art. 6 Gw.
250
.

Grondwet

Eed
Parlementaire onderzoekscommissie klaring onder ede - Gelding in rechte:

Ver455

Erfdienstbaarheid
Conventionele erfdienstbaarheid van overgang - Titel - Verbindende kracht - Miskenning.
330

Art. 6bis - Rechterlijke tucht - Bevoegdheid
- Magistraten van het openbaat· ministerie
- Art. 414 Ger.W. - Verenigbaarheid met
art. 6bisGw.
250

Grondwet
Art. 90 - Openbare orde.

439

Grondwet
Art. 107 - Toetsing van de wettigheid - Besluiten en verordeningen - Hoven en rechtbanken - Administratieve verordeningen Schorsing.
316

F

Grondwet

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging
Handelsonderzoek
Ambtshalve faillietverklaring - Derdenverzet van de gefailleerde - Rechten van de
Mens - E.V.R.M. - Art. 6.1 - Onpartijdige
rechterlijke instantie - Begrip.
350

Art. 107 - Toetsing van de wettigheid Recht en verplichtingen van het met eigen316
lijke rechtspraak belast orgaan.

Grondwet
Art. 107 - Toetsing van de wettigheid - Besluiten en verordeningen - Voordracht van
meerdere ministers.
523

Grondwet
Art. 134 - Openbare orde.

439

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk aklmord
Rechtspleging - Ambtshalve faillietverklaring - Opgeroepen schuldenaar
Recht350
bank - Uitleg - Gevolg.

H

G
Hof van assisen
Gerechtsdeurwaarder
Vaststelling van overspel
Gevolg.

Vervanging 420

Gerechtsdeurwaarder
Vaststelling van overspel
Bijstand van de politie.

Identificatie 420

Verwijzing naar het ho£ van assisen - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - Ingesteld v66r het eindarrest
- Draagwijdte.
362

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Openbaar ministerie - Procureur-generaal
437
- Opdracht - Draagwijdte.
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Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuigen - Vragen van de beschuldigde- Weigering van de voorzi ttcr- Redenen.
432

Hof van assisen
Behandeling ter zi tting en tussenarresten
Verklal'ing van de jury- Behandeling ter zitling - Getuigen - Recht van de beschuldigde om vragen te stellen - Beperking.
432

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarrest Verklaring van de jury - Misdaad - Verzwarende omstandigheid - Verscheidene beschuldigden - Vragen - Gestelde vragen.
437

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep Vorm - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Terkennisbrenging van het hoger
beroep - Termijn - Verstrijking - Verval
van het hoger beroep.
417

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep - Gevolg - Verstekvonnis - Verzet - Vonnis
waarbij het verzet ontvankelijk maar niet gegrond wordt verklaard - Hoger beroep tegen
beide vonnissen.
491

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Pl'incipaal beroep, vorm,
termijn, onsplitsbaar geschil - Vorm - Akte
van hoger beroep - Eiser in hoger beroep Woonplaats - Straat - Brussel - Taalgebruik - Gerechtszaken - Nietigheid.
519

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Bevestiging van een onderzoeksmaatregel - Bevoegdheid van de appelrechter om zijn eindbeslissing aan te houden.
453

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Rechtspleging in hoget·
beroep - Vonnis van de appelrechters - Eiser in boger beroep - Woonplaats - Straat
- Brussel - Taalgebruik- Gerechtszaken.
519

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Voorlopige
hechtenis - H andhaving - Rechtsmiddel Ontvankelijkheid.
525

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen Burgerlijke partij - Onderzoeksgereehten Regeling van de procedure - Raadkamer Buitenvervolgingstelling - Rechtsmiddel Art. 135 Sv. - Verzet - Ontvankelijkheid Vereiste.
526

Hoger beroep
Strafzaken - Principaa/ beroep, vorm, termijn - Vonnis van de po~itierechtbank - Hoger beroep van de procureur des Konings Betekening aan woonplaats - Beklaagde niet
meer ingeschreven op het ver melde adres 486
Gevolg.

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de
rechter - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Draagwijdte.
509

Hoger beroep
Gevolgen, bevoegdheid van de reehler - Beslissing over een feitelijke of een rechtskwestie bij tussenvonnis - Hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen eindbeslissing Draagdwijdte.
509

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
270
- Arrest op verzet- Eenparigheid.

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Eenstemmigheid.
381

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Eerste rechter - Een straf wegens twee telastleggingen - Appelgerecht - Verjaring
van de strafvordering voor een telastlegging
- Handhaving van de straf - Geen eenslemmigheid. (Art. 2llbisSv.)
484

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Eenstemmigheid - Toestand van de beklaagde - Verzwal'ing - Begrip.
489

Hoofdelijkheid
Hoofdelijkheid tussen schuldenaars - Afstand van de hoofdelijke vordering - Onvermogen van medeschuldenaars
Toepasse495
lijkheid van art. 1215 B.W.

Huur van diensten
Aannemingsovereenkomst - Wet van 3 jan.
1958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Staat uit
hoofde van werken en leveringen - Ondcraannemer - Voon·echt - Voorwaarden. 32!)

-9
Huur van goederen

Immuniteit

Algemeen - Huurovereenkomst - Verhuurder - Nie t-uitvoering - Genotshinder HuUJ·dcr - Exceptie van niet-uttvoering 369
Gevolgen - Cassatie - Omvang.

Huur van goederen

Minister - Ondet·zoek tegen onbekenden Minister eventueel betrokken bij de feiten 439
Onderzoek in s trafzakcn - Vereisten.

Indeplaatsstelling
Art. 47 ArQeidsongevallenwet- Gevolg.

Pacht - Verplichtingen van partijen Pachtprijzen - Beperking - Pachtovereenkomst - Authentieke akte - Gebruik - Eerste gebruiksperiode - Achttien jaar - Verhoging van de pacht - Prijs - 10 pet. - 36
pet. - Werking in de tijd.
278

Huur van goederen
Pacht - Verplichtingen van partijen - Verplichtingen van de I1Uurder - Niet-nakoming
- Sanctie - Ontbinding - Vereisten.
364

Huur van goederen
Pacht - Verplichtingen van partijen - Verplichtingen van de pachter - Niet-na koming
- Gevolg.
364

263

Indeplaatsstelling
Ziekte- erl inva liditeitsverzekering - Verkeersongeval - Aansprakelijkheid van de gerechtigde - Schade aan personen ten laste
van de gerechtigde - Pt·estaties van de verzekeringsinstelling ten voordele van die getroffenen - Recht van terugvordering tegen de
gerechtigde.
378

lndeplaatsstelling
Arbeidsongeval - Vergoeding - Derde aansprakelijke - Arbeidsongevallenverzekeraar
- Subrogatoire vordering - Omvang - Peildatum.
517

Inkomstenbelastingen

Huur van goederen
Pacht - Onderverhw·ing en overdracht van
huur
Overdracht - Onwettigheid - Ge364
volg.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomstcn Vervang ingsinkomen - Vergoedingen voor
ziekte- en inva liditeitsverzekering.
401

Inkomstenbelastingen
Huur van goederen
Pacht - Onderverhuring en overdracht van
huur - Onwettigheid - Sanctie - Ontbin364
ding - Vereisten.

Huur van goederen
Handelshuur - Einde
Huurhernieuwing
- Aangetekende brief - Geen handtekening
- Gevolg.
328

Huur van goederen
Handelshuur - Einde - Aanvraag tot huurhernieuwing - Minderjarige verhuurder Andere voorwaarde - Onenigheid met onver369
deelde medeeigenaars.

Huur van goederen
Handelshuur - Einde - Aanvraag tot huurhernieuwing - Onverdeeld onroerend goed
- Weigering van een van de verhuurders. 369

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid - Onderzoek
393
door douaneambtenaren - Pe r ken.

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicii!n van gegoedheid - Onderzoek
door douaneambtenaren - Bewijskracht. 533

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Rechtsmacht.
359

Inkomstenbelastingen
Voorziening vom· het hof van beroep - Toe te
passen wettelijke bepalingen.
367

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid van het hof van beroep - Omvang.
367

Inkomstenbelastingen
lnternationale verdragen - Dubbele belasting - Overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk- Art. 10.1 - Bezoldiging - Begrip. 530

I

Inkomstenbelastingen
Allerlei - Valsheid en gebruik van valse stukken - Artt. 339 en 340 W.I.B. - Bestanddelen.
274

Immuniteit
Diplomatieke immuniteit - Diplomatieke
ambtenaar - Strafvordering, ingesteld in de
zendstaat.
439

Internationale verdragen
E.V.R.M. - Art. 6.1 - Bvrgerlijke zaken Rechtstreekse werking - Nationaal recht 350
Regel -· Conflict - Gevolg.

10Machten
Wetgevende Macht - Parlementaire onderzoekscommissie - Getuige - Verhoor onder
ede.
455

J

Machten

Jeugdbescherming
Bu1·gerlijke rechtsvordering tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke moeder van de minderjarige - Belissing gegrond op stukken
m.b.t. de persoonlijkheid van de minderjarige
en diens milieu.
513

Wetgevende Macht - Parlementaire onderzoekscommissie - Verklaring onder ede Gelding in rechte.
455

Machten
Uitvoerende Macht - Minister - Strafvordering - Art. 90 Gw. - Art. 134 Gw. - Toepassingsgebied.
439

Machten
Rechterlijke Macht - Art. 107 Gw. - Teetsing van de wettigheid - Recht en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak belast orgaan.
316

L

Milieurecht
Lastgeving
Voorwerp - Rechtshandeling.

328

Loon
Algemeen - Begrip.

396

Loon
Recht op loon - Niet verrichten van de bedongen a rbeid- Gedeeltelijk niet verrichten.
396

Loon
Bescherming - Loon in natura - Schatting
- Arbeidsovereenkomst v66r de inwerkingtreding van de wet aangegaan.
424

Minder-validen
Integratietegemoetkoming - Bedrag - Vermindering - Vergoedingen voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
401

Minder-validen
lntegratietegemoetkoming - Andere uitkeringen - Samenloop - Aanvulling - Bedrag
van de tegemoetkoming - Vermindering Berekening- Berekeningsregel.
401

Minder-validen

•.oterij
Begrip.

Geluidshinder - Inrichten van wedstrijden,
test- en oefenritten met motorvoertuigen Vervoermiddelen te land.
523

429

Inkomen - Begrip - Vergoedingen voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
401

Misdrijf

I

Algemeen, moreel bestanddeel - Racisme Aanzetting tot discriminatie, rassenscheiding,
haat of geweld - Begrip.
514

Misdrijf
Deelneming derde.

Dader -

Doen plegen door
268

Misdrijf
Maatschappehjk. welzijn (Openbare centra voor)
Taak - Beoordelingsvrijheid - Bestaansminimum - Bestaansmiddelen - Invloed Aanvrager - Samenwonende persoon - Ascendent - Meerderjarige descendent.
481

Deelneming - Bedrieglijk onvermogen Echtgenoot - Gemeenschappelijk vermogen
- Wegmaking - Burgerlijke rechtsvordering.
322

Misdrijf
Deelneming - Vereisten.

510

·- 11
Onderzoek (in strafzaken)
Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure - Raadkamer - Buitenvervolgingstelling - Rechtsmiddel - Art. 135 Sv. But·gerlijke partij - Verzet - Hoger beroep
- Ontvankelijkheid - Vereiste.
526

N
Nieuwe vordering
Begrip.

280

Onderzoeksgerechten
Verwijzingsbeschikking - Vernieling wijs van de beschikking.

Be246

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Raadkamer Buitenvervolgingstelling - Rechtsmiddel Art. 135 Sv. - Burgerlijl<e partij - Verzet Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Vereis~.

~6

Openbaar ministerie

0

Burgerlijke zaken - Advies van het O.M. Verzoek tot heropening van de debatten. 316

Openbaar ministerie
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Heropening van de debatten Verzoek - Noodzaak - Raadzaamheid. 439

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werkneme'r s - Ontslag om economische of technische redenen - Erkenning door het arbeidsgerecht - Partijen die
de werknemer moet oproepen - Organisatie
die de kandidatuur van de beschermde werknemer heeft voorgedragen.
318

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische redenen - Begrip 375
Beoordeling door de rechter.

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezingen - Mandaat --;- Verdeling Mandaat dat met gelijk recht aan verscbillende lijsten toekomt - Staking van klescijfers
- Kandidaat met de meeste stemmen - Ge234
lijk stemmental.

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezingen - Verkozene - Aanwijzing Lijststemmen - Toekenning - Bijzonder
verkiesbaarheidscijfer voor de Iijst van de
kandidaat.
234

Onderzoek (in strafzaken)
Onderzoek tegen onbekenden - Minister
eventueel betrokken bij de feiten - Wettigheid - Vereisten - Minister - Immuniteit.
439

Onderzoek (in strafzaken)

.

Onderzoeksrechter - Wettelijke opdracht Onderzoeksdaden - Beperking.
455

Strafvordering - Uitoefening - Bevoegdheid
- . Arbeidsauditeur - Correctionele · rechtbank - Verstekvonnis - Verzet - Exploot
- Exploot van gerechtsdeurwaarder - Betekening aan de procureur des Konings - Wettigheid.
412

Openbaar ministerie
H~f van assisen - Procureur-generaal ...:... Opdracht - Draagy.>ijdte.

437

Openbat·e orde
Arbeidsongeval - Herziening - Termij n. 240

Openbare orde
Gw. -Art. 90 -Art. 134.

439

Openbare werken
Wet van 3 jan. 1958 betreffende de cessies en
inpandgevingen van schuldvorderingen op de
Staat uit hoofde van werken en leveringen Onderaannemer - Voorrecht - Voorwaarde~.
325

Overeenkomst
Bestanddelen - Toestemming - Bedrog Vaststelling door de feitenrechter - Toetsing
door het Hof.
355

Overeenkomst
Verbindende kracht - Wanprestatie van beide partijen - Schadevergoeding.
259

Overeenkomst
Verbindende kracht - Wanprestatie van beide partijen - Ontbinding
Schadevergoeding - Omvang.
259

Overeenkomst
Verbindende kracht
Niet-uitvoering 259
Schadevergoeding - Omvang.

Overeenkomst
Verbindt!mde kracht (niet-uitvoering) - Verbindende kracht- Miskenning - Begrip. 344

12 Overeenkomst

Rechtbanken

Verbindende k rachl (niet-uitvoering) - Nietuitvoering - Wederkerige overeenkomst Gevolgen Exceptie van niet-uitvoering
369
Cassatie - Omvang.

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoerlng)
Verbindende kracht - Verzekering - W.A.M.verzekering - Modelcontract - Art. 30.1. 408

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Omvang - Autonomic der procespartijen.
424

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Sociale zaken - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeri ng
- Herstel van de werkloze in zijn rechten 308
Verplichting van de rechter.

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe omschrijving van de fe iten - Vereisten.
246

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Tuchtprocedure - Gegrondheid van de
strafvervolging- Begrip.
250

p

Rechten van de Mens
Pensioen
Vergoedingspensioen - Pensioen aan de
rechthebbenden - Weduwe van een om·logsinvalide - Recht op pensioen - Opeisbaar heid van de schuld van de Staat- Vereisten.
256

Pensioen
Vergoedingspensioen - Pensioen aan de
rechthebbenden - Weduwe van een oorlogsinvalide - Recht op het pensioen - Vereisten - Bevoegde commissie - Bevoegdheden.
256

Pensioen
Vergoed.ingspensioen - Samenloop
beidsongeschiktheidsuitkering Z.I.V.

Ar333

Politie
Vaststelling van overspel - ldentificatie. 420

Prejudicieel geschil
Midde l dat de vraag opwerpt, als bedoeld in
art. 26 Bijzondere Wet Arbilragehof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Begrip.
346

Verdrag Rechten van de Mens - At·t. 6 - Art.
6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van
zijn zaak - Burgerlijke zaken - Advies van
het O.M. - Kennis van dat advies - Verzoek
tot heropening van de debatten - Weigering
van de rechter .
316

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Men s - Art. 6 - Art.
6.1 - Burgerlijke zaken - H andelsonderzoek
- Ambtshalve faillietverklaring - Derdenverzet van de gefailleerde - Onpartijdige
rechterlijke instantie- Begrip.
350

·Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Burgerlijke zaken - Rechtstreekse
werking - Nationaal recht - Regel - Conflict - Gevolg.
350

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6. Art. 6.1 - Strafzaken - Hof van assisen Processtuk - Videofilm - Lid van de gerechtelijke politie - Maken van een videofilm Reconstructie van de feiten
Neerlegging
van de videofil m .
437

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Alt.
6.1 - Onderzoeksgerecht
Buitenvervolgingstelling.
439

Rechten van de Mens

R

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.2 - Vermoeden van onschuld - Miskenning - Begrip.
343

Rechten van de Mens
Rechtbanken
Algemeen - Verbod om over niet gevorderde
zaken uitspraak te doen - Dwangsom - Be drag.
388

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.2 - Strafzaken - Hof van assisen - Processtuk - Videofilm - Lid van de gerechtelijke politie - Maken van een videofilm Reconstructie van de feiten - Neerlegging
van de videofilm.
437

-13
Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 14.3.g - Verhoor onder ede.
455

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Buitengewone zitting - Geen
werkdag - Voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg - Bevoegdheden - Grenzen.
275

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van de gelijkheid der wapens - Burgerlijke zaken - Advies van het O.M. - Kennis van dat advies - Verzoek tot hel'Opening
van de debatten - Weigering van de rechter.
316

Rechtsbeginselen (Algemene)

Rechterlijke tucht
Tuchtprocedure '_ Art. 419 Ger.W. kingssfeer.

neraal bij het hof van beroep - Optreden niet
strijdig met de artt. 417 e.v. Ger.W. - Geen
miskenning van vorenbedoeld beginsel.
250

Wer250

Rechterlijke tucpt
Tuchtprocedure .- Tuchtvervolgingen ten laste van een magistraat van het O.M. - Tuchtvordering van de procureur-generaal bij het
hof van beroep - Optreden niet strijdig met
de artt. 417 e.v. 9er.W. - Algemeen beginsel
van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter - Geen schending.
250

Rechterlijke tucht
Bevoegdheid - •Magistraten van het Openbaar Ministerie - Art. 414 Ger.W. - Verenigbaar heid met de artt. 6 en 6bis Gw.
250

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken Miskenning- V~Jorwaarde.
372

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken Aansprakelijkheid - Ongeval - Oorzaak Geen fout - Lichamelijke schade - Omvang
- Vei ligheidsgordel - Invloed.
527

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Begrip.
444

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Afzonderlijke straffen voor onopzettelijk doden of
onopzettelijk toebrengen v~ n verwondingen
en voor het besturen van een voertuig zonder
in staat te zijn te sturen, enerzijds, en voor
sturen in staat van dronkenschap, anderzijds
- Gevolgen voor de burgerlijke rechtsvorderi ng van de verzekeraar.
444

Verbod om over niet gevorderde zaken uitspraak te doen - Dwangsom - Bedrag. 388

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Rechtsbeginsel van de aulonomie der procespartijen - Dwangsom - Bedrag.
388

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Stt·afzaken - Verdachte in gerechtelijk onderzoek - Verhoor als getuige onder ·ede Instantie vreemd a a n de Rechterlijke Macht.
455

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Beslissing - Gl'Ondslag
- Lastgeving waarop de partijen zich niet
hebben beroepen - Miskenning van het
recht van verdediging - Vereisten.
265

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Werkloosheid
Recht
op werkloosheidsuitkering - Gewestelijk inspecteut· - Beslissing - Oproeping en verhoor van de werkloze - Ten laste gelegde feiten - Bijkomende inlichtingen - Mondeling
verweer.
308

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Werkloosheid - Recht
op werkloosheidsuitkering - Gewestelijk inspecteur - Beslissing - Opl'Oeping e n vet·hoor van de werkloze - Ten laste gelegde feiten - Bijkomende inlichtingen - Schriftelijk
308
verweer.

Recht van verdediging
Burgerlijk zaken - Advies van het O.M. Kennis van dat advies - Verzoek tot heropening van de debatten - Weigering van de
rechtet·.
316

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Stra fzaken
Afzonderlijke straffen voor een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en voor een andere telastlegging - Gevolgen voor de burgerlijke
rechtsvordering van de verzekeraar.
444

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechtcr - Tuchtvervolgingen ten laste van cen magistraat van het
O.M. - Tuchtvordering van de procureur-ge-

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Dwangsom - Bed rag - Heropening van het de bat.
388

Recht van verdediging
Strafzaken - Schending - Begdp.

343

Recht van verdediging
Strafzaken - Miskenning - Verdachte Verhoor onder ede - Toevoeging aan het
stt·afdossier - Verder onderzoek.
455

14 'Recht van .v erdediging
Strafzaken - Miskenning - Eerlijk proces.
455

le Rechtbank te Eupen - Vonnis van die
rechtbank - Onbevoegdheid - Vemictiging
van de beschikl<ing - Verwijzing - Gerecht
waarnaar de zaak wordt verwezen.
414

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Burgerlijke zaken - Verschijnende partij - Verzoek tot herppening van de
debatten- Alwijzing ;- Motivering.
3l6

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Strafzaken Dictum :-:- Tegenstrijdigheid.

Redenen - .

s

436

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie - Burgerlijke zaken - Wettelijke bepalingen - :roepassing - Opga\>e
door de rechter.
304

Redenen van de vonnissen en ·a rresten
Geen conclusie .- Strafzaken - Veroqrdeling
- Vereiste vermeldingen.
274

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie .- Sh'afzaken - Strijdigheid
tussen redenen en beschikkend gedeelte. 324

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen co'nclusie - Strafzaken - Wapens Verboden wapeh - Dragen van een wapen Veroordeling.
346

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusies - Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdigheid tussen de beslissing op de strafvordering en de beslissing op de ·burgerlijke
rechtsvordering - Begrip:
507

Redenen van de ~onnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken - Verzoek
tot heropening der debatten tijdens het geding - Alwijzirig zonder opgave van reden 519
Regelmatigheid.

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Eenvoudige
bankbreuk - Facultatieve oorzaken van
bankb reuk - Rechter die gebruik maakt van
zijn beoordelingsrecht - Desbetreffende conclusie - Motivering.
361

Redenen van de vonnissen en arresten
Allerlei Gevolg.

Logica -

Onverenigbaarheid ·. 479

Redenen van de vonnissen en ·arresten
Allerlei - Tegenstrijdigheid - Begrip.

479

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen .onderzoeksgerecht en
·vonnisgere.cht · ·- Aller lei · - Taal van de
rechtspleging - Franse taal - Beschikking
van de raadkamer - VeJ:wijzing naar de correctionele rechtbank ...,. Misdaad - Correctionalisering - Vonnis - Wijziging van taal Duitse taal - Verwijzing naar de Cor rectione-

Slagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Verzwarende omstandigheid - Ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid - Blijvende ongeschiktheid tot het verrichten. van persoonlijke arbeid - Arbeidsongeschiktheid - Begrip. 342

·sJagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelij k doden - Verzwarende omstandigheid - Ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid - Blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid - Arbeidsongeschiktheid - InvalidHeit
- Onderscheid.
342

Slagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van vet:wondingen en
opzettelijk doden - Verzwarende omstandigheid - Tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid - Blijvende
invaliditeit- Geen tegenstrijdigheid.
507

So~iale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten
ten laste van de werkgever - Buitenlandse
werknemer - Tewerkstelling in Belgie Jllleerkosten.
499

·spelen en weddenschappen
Kansspel - Begrip.

429

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige·staat - Straf··zaken - Burgerlijke partij - Dwangsom. 376

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat - Betaling van een meerwaarde - Vordering van de
gemachtigde ambtenaar - Derde-benadeelde
- Burgerlijke partij - Recht - Rechstreeks
herstel.
·
376

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat - Betaling van een meerwaarde - Vordering tot
herstel van de plaats - Verjaring - Schor~~

~

15S~raf

Taalgebruik

Andere straffen - Vervallenverldaring van
het recht een voertuig te besturen - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang.
324

Straf
Andere straffen - Vervallenverklaring van·
het recht tot sturen - Onwettigheid - Vernietiging- Omvang.
381

Straf
Allerlei - Motivering - Gerechtelijk verleden - Uitwissing van veroordelingen.
302.

Straf
.Allerlei - Strafrechterlijke veroordeling Verplichte aanvulling - Kosten van beheer ·
- Vaste vergoeding- Aard - Gevolg - Toepassing in de tijd.
346

Strafvordering
Diplomatieke ambtenaar
ingesteld in de zendstaat.

Strafvordering,
439

Strafvordering
Immuniteit- Minister - Onderzoek in strafzaken - Onderzoek tegen onbekenden - Minister eventueel betrokken bij de feiten 439
Wettigheid - Vereisten.

Strafvordering
Minister -Art. 90 Gw. - Art. 134 Gw. -Toepassingsgebied.
439

Strafvordering
Ontvankelijkheid - Grand van niet-ontvankelijkheid - Limitatieve opsomming.
455

Strafvordering
Niet-ontvankelijkheid - Gevolg.

455

Gerechtszaken - In eerste aanleg - Strafzaken - Brusselse agglomerfltie - Proces-verbaal - Taal voor bet opstellen - Voorwaarde.
406

Taalgebruik

.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eer ste
aanleg - Strafzaken - Strafvordering Taal van de rechtspleging - Franse taal Regeling van de procedure - Beschikking
van de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Vonnis - Wijziging van
taal - Duitse taal - Verwijzing naar de Correctionele Rechtbank te Eupen - Vonnis van
die rechtbank - Onbevoegdheid - Regeling
van rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking - Verwijzing - G!!recht waarnaar
de zaak wordt verwezen .
414

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hager
beroep - Burgerlijke zaken - Akte yan hager beroep - Eiser in hager beroep - Woanplaats - Straat - Brussel - Nietigheid. 519

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In .hager
beraep - Burgerlijke zaken - Vonnis van de
appelrechters - Eiser in hager beraep Woanplaats - Straat - Brussel.
519

Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde
Z.I.V.,Verzekering - Ziektekastenverzekering - Nog niet gedekte persoon - Vonnis
tot afwijzing van de vordering van de verzekeringsinstelling
Derdenverzet van het
R.I.Z.I.V. - Ontvankelijkheid.
238

u
T

Uitlevering
Uitlevei'ing aan Belgie - Rechtspleging in
het buitenland - Ondefzaeksgerecht - Bevoegdheid - Grenze~.
302

Taalgebruik
Algemeen - Proces-verbaal - Overtreding
Taalwet Gerechtszaken - Nietigheid - Gedeeltelijke nietigheid van een proces-verbaal
406
- Gevolg.

v

Taalgebruik
Gerechtszaken - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Herziening
- Termijn - Termijn van rechtspleging. 240

Valsheid en gebruik van valse stukken
Belastingzaken
Bestanddelen.

Inkomstenbelastingen
274

16Verbintenis
Opschortende voorwaarde
- Hangende voorwaarde.

Rechtstoestand
356

Verhaal op de rechter
Cassatieberoep Verzoekschrift.

Toepasselijke regels 262

Verhaal op de rechter
Gronden van niet-ontvankelijkheid
1093, derde lid, Ger.W.

Art.
262

Verjaring
Algemeen - Arbeidsongeval - Herziening Termijn - Aat·d.
240

Verjaring
Burgerlijke zaken - Schorsing - Oorzaak
van schorsing - Arbeidsongeval - Bijslag
wegens verergering - Rechtsvordering tot
betaling - Administratieve procedm·e.
233

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Opschorting van de veroordeling - Verjaring
- Einde.
272

Verjaring
Stt·afzaken - Strafvordering - Schorsing Probatieopschorting - Niet-naleving van de
voorwaarden - Vordering tot herroeping Termijn - Schorsing.
272

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Stuiting Probatieopschorting - Niet-naleving van de
voorwaarden - Vordering tot he rroeping Termijn - Stuiting.
272

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Stuiting Stuitingsdaad - Handtekening
Onleesbaarheid - Gevolg.
346

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Stuiting Meerdere beklaagden - Misdrijven - Samenhangende misdrijven - Stuitingsdaad 346
Gevolgen.

Verjaring

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstel Noodzaak.

Precisering 301

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Probatieopschorting - Strafvordering - Verjaring- Einde.
272

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Probatieopschorting - Niet-naleving van de
voorwaarden - Vordering tot herroeping Verjaring - Stuiting - Schorsing.
272

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Rechtbank van koophandel - Appelrechter - Beslissing
Be357
voegdheid - Cassatie - Verwijzing.

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Hof
van assisen - Onttt·ekking - Jury - Sereniteit- Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.
276

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Verdenking die niet valt af
te leiden uit de in het verzoekschrift uiteengezette gegevens - Afwijzing van het verzoek.
387

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vertragingen of leemten
van het onderzoek - Veronderstellingen Grieven niet te wijten aan de onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid.
387

Verzekering
Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer Voorrecht- Omvang.
391

Strafzaken - Stt·afvordering - Burgerlijke
rechtsvordering voor de strafrechter - Rechtstr·eekse dagvaarding - ~trafgerecht - Rechterlijke beslissing - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Vernietiging zonder verwijzing
- Onttrekking van de zaak aan de strafrechter - Nieuw geding - Burgerlijk gerecht Vordering in rechte - Nieuwe vordering
(neen).
280

Verzekering

Verkeersbelasting op motorrijtuigen (mo·
torrijtuigenbelasting)

Verzekering

Ingeschreven voertuig - Onweerlegbaar vermoeden dat een voertuig op de open bare weg
495
in gebruik is genomen.

Duur -

W.A.M.-verzekering - Modelcontract - Art.
30.1 - Verbindende kracht - Miskenning 406
Begrip.

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Artt. 3 en 4 W.A.M.wet voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregels.
448
Allerlei - Controle der verzekeringsondememingen - Gemecnschappelijk Motorwaarborgfonds - Verplichting tot het vergoeden
van de stoffelijke schade - Voorwaarden. 297

-17
Verzet
Politierechtbank - Twee of meer vonnissen
- Een enkel deurwaardersexploot - Geldigheid.
384

Verzet
Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening ·
- Openbaar ministerie - Bevoegdheid - Arbeidsauditeur - Correctionele rechtbank Verstekvonnis - Verzet - Exploot - Exploot'
van gerechtsdeurwaarder - Betekening aan
de procureur des Konings
Wettigheid Ontvankelijkheid.
412 ·

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemecn verzoek tot ·
heropening van de debatten - Nieuw feit 316
Begrip - Ad vies van het O.M.

lijke beschikking- Handhaving- Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
525

Voorlopige hechtenis
Cassatieberoep - Ophcffing van het bevel tot
aanhouding - Verzet van de procureur des
Konings.
516

Voorrechten en hypotheken
Bijzonder voorrecht - Werken voor rekening
van de Staat- Onderaannemer.
325

Voon'echten en hypotheken
Bijzonder voorrecbt - Voorrecht op bepaalde
roerende goederen - Ongeval - Slachtoffer
- Voorrecht - Omvang.
391

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen
Verschijnende partij - Verzoek tot heropening van de.
debatten - Afwijzing - Motivering.
316

Vonnissen en arresten

w

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis van ·
de appelrechters - Eiser in hoger beroep Woonplaats - Straat - Brussel - Taalgebruik - Gerechtszaken.
519 ·

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Heropening
van de debatten - Onaantastbare beom·deling door de feitenrechter.
439

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering
Onderzoek
te r terechtzitting in laatste aanleg - Gegevens verin'egen tijdens het onderzoek - Vermelding ervan in p1·oces-verbaal van terechtzitting - Verplichting. (Art. 155 Sv.)
484

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Afzonderlijke
beslissing over schuld en straf.
509

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Proces-verbaal van
verhoor van de verdachte - Geen vermelding
van het uur van het einde van de ondervraging - Gevolg.
363

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding bij verstek - Uitleve-·
ring aan Belgie - Nieuw bevel tot aanhouding - Geldigheid - Vereisten.
302

Voorlopige hechtenis
Inzage van h et dossier - Raadkamer - Onregelmatigheid - Hoger beroep - Kamer.
van inbeschuldigingstelling - Inzage van het
dossier - Regelmatig - Gevolg.
386

Voorlopige h echtenis
Regeling van de rechtspleging - Verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Afzonder-

Wapens
Verboden wapen - Dragen van een wapen Veroordeling- Wettigheid - Motivering. 346

Wapens
Verboden wapen - Begrip.

346

Wegver]{eer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 33 - Vluchtmisdrijf - Poging.
384

Wegverkeer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer - Art. 33.1 - Vluchtmisdrijf - Aanvang.
245

Wegverkeer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer - Alcoholintoxicatie e n dronkenschap
- Bloedproef - Minimumhoeveelheid - Afneming van een kleinere hoeveelheid - Analyse - Bewijswaarde.
490

Wegverkeer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 47 - Verval van
het recht tot sturen - Herstel in het recht tot
sturen - Ondergaan van het opgelegde onderzoek - Bromfiets klasse A - Bestuurder
ontslagen van rijbewijs - Gevolg.
336

Wegverkeer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 47_- -Ver'<al V~Jl
he t recht tot sturen - H er ste l-in het-recht tot

18
sturen - Afhankelijk van het slagen ,·our CC'Il
of meerderc onderzoeken - Onwettig u itgesproken maatregel - \'ernietiging - Omvang.
339

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van I december 1975
(reglementsbepalingen) - Art. 19.3 - Art.
19.3.2", a - Draagwijdte.
320

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 1.12. 1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 27 - Art. 27.3 - Bctalend parkeren.
341

\'ct"Oordcling - Verplich te aam·ulling Kosten ,·an beheer - \"aste vergoeding. 346

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Wet op de rechtspleging - Hangend rechtsgeding - Nietigheid of \"erval t\icuwe wet- Gevolg.
417

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Ge,•olgen \"an intcmationale normen
E.V. IU\1. - Art. 6.1 - Burgerlijke zuken Rechtst reekse wl"rki ng - Nationaat rccht Regel - Conflict - Gevolg.
350

Werkloosheid
Recht op uitkering- Herstel van de werklozc
in zijn rechten - Verplichting van de t·cchtcr.

308

Werkloosheid
Recht op uitkering - Gewestelijk inspecteur
- Beslissing - Oproeping en verhoor van de
werkloze - Tenlastegelegde feitcn - Bijkomende inlichtingen - Schriftelijk verweer.

308

z

Werkloosheid
Recht op uitkering - Gewestelijk inspecteur
- Beslissing - Oproeping en verhoor van de
werkloze- Ten taste gelegde fei ten - Bij komende inlichtingen- Mondeling verweer.

308

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
mentoop - Vet·goedingspensioen.

Sa333

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Werklooshe id
Bedrag - Werknemer met gezinslast menwonen - Begrip.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Sa480

Werkloosheid
Allerlei - Controle - Controlekaart- Administratieve sanctie - Art. 195 Werkloosheidsbesluit - Draagwijdte.
308

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Huur van goederen - Pach t Pachtprijzen - Beperking - P achtovereenkomst - Authentieke akte - Gebruik - Eerste gebruiksperiode - Achttien jaar - Verhoging van de pachtprijs - 10 pet. - 36 pet.
278

Wetten, decre te n, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Toepassing in de tijd - S trafzaken - S trafvordering

Arbeidsongcschiktheidsverzekerin g ,Arbeidsongeschikthcid - Invaliditeitsuitkcl'ing
427
- Staat van invaliditeit- Vaststclling.

Ziekte- en invaliditeitsverzel{ering
Ziektekostenverzckering - Nog niet gedel<te
persoon - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Vonnis tot afwijzing
van de vordering van de verzekeringsinstelling - Derdenverzet van het R. I.Z.I.V. - Ontvankelijkheid.
238

Zielde- en invaliditeitsverzekering
Zieklekostenverzckering - Verkeersongeval
- Aansprakelijkheid van de gercchtigde Schade aan personen ten laste van de gerechtigde - Prestatics van de verzekeringsinstelling ten voordele van die getroffenen - l ndeplaatsstelling - Recht van terugvordering tegen de gerechtigde.
378

