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1 juni 1993

ARREST

(A.R. nr. 6322)

1° STRAF -

VERZACHTE:\DE Q:\ISTAXDIG·
HEDEX, VERSCHOXIXGSGROXDEX YERZACHTEXDE 0:\ISTA:\DIGHEDEX - TEWERK·
STELLI:\G VAX WERKXE:\IERS YAX \"REE:.\IDE
!\ATIOXALITEIT - GELDBOETE - BEDRAG.

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 16 december 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Gelet op de door eiser ingediende

memorie, waarvan een door de grif2° VREEMDELINGEN

- TEWERKSTELLIXG YAX WERKXE::\IERS YAX YREE::\IDE XATIOXALITEIT - GELDBOETE - BEDRAG.

3° ARBEID -

SOCIAL£ DOCC:\IE\T£::'1< :\IISDRIJF - VERGOEDIXG YERSCHCLDIGD ·
AAX DE RIJKSDIEXST \'OOR SOCIAL£ ZEKER- HElD.

1a en 2° Uit art. 31 K.B. nr. 34 van 20 juli
1967 betreffende de tewerkstelling van

werknemers van vreemde nationaliteiten, gewijiigd bij art. 9 wet van 22 juli
1976, blijkt dat ter zake van misdrijven
tegen ·genoemd koninklijk besluit verzachtende omstandigheden niet in aanmerking kunnen worden genomen, zodat een geldboete van minder dan
1.000 frank onwettig is (!).
3° Onwettig is de beslissing waarbij een

werkgever wordt veroordeeld wegens
de overtreding, bedoeld in art. 11, 1°, a,
b, c, d, e, f en h, Sociale Documentenwet wanneer de rechter de werkgever
niet veroordeelt om aan de R.S.Z. de
vergoeding te betalen als bepaald bij
art. 11bis van -genoemde wet, dat is ingevoegd bij art. 30 .van de programmawet van 6 juli 1989 (2).

(1) Cass., 10 dec. 1980, A.R. nr. 1199 (A.C.,
1980-81, nr. ~16).
(2) De veroordeUng dagtekende van v66r de
wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen waarvan art. 112 art. llb1s
-van bet K.B. nr. 5 van 23 okt. 1978 heeft gewijzigd. T. WI'RQUIN, « La condamnation au
paiement a l'O.N.S.S. d'une- indemnite i>gale au
triple des cotisations », Rev. dr pen., 1933, biz
526.

fier van -het Hof voor eensluidend
verklaai'de kopie aan dit arrest is
gehecht en daarvan dee! uitmaakt;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de te·
gen verweerder ingestelde strafvordering:
Over het tweede middel :

Overwegende dat het arrest verweerder veroordeelt, « na toepassing
van de verzachtende omstandigheden, tot een geldboete van zesmaal
honderd vijftig frank, telkens gebracht op 12.000 frank en te vervangen, bij gebreke van betaling binnen
de wettelijke terlhijn, door een enkele vervangende gevangenisstraf
van drie maanden » wegens « C) tussen 31 maart 1989 en 21 juli 1990,
(... ) bij inbreuk op de artikelen 1, 4,
27-1', 28, 31 en 32 van het koninklijk
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van arbeiders van vreemde nationaliteit, genomen ter uitvoering van de ·artikelen 1-11°, f3, 2e alinea, en 4 van de
wet van 31 maart 1967 en 7, § 9 van
de besluitwet van 28 december 1944,
gewijzigd door de wet van 22 juli
1976, zoals gewijzigd tot op heden,
als werkgever, zijn aangestelde of
lasthebber, in strijd met de bepalingen van dit besluit of van de uitvoeringsbesluiten daarvan, arbeid te
(hebben) doen of Iaten verrichten
door een persoon die niet van Belgi'"'
sche nationaliteit is en die geen
houder is van een geldige Belgische
verblijfsvergunning of van een geldig attest van im:tnatriculatie, terza-
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ke voor de volgende zes arbeiders :
Alu Moustapha, Solimane, Saili
Ismel, Sahli Tabar en Khar, Bache
Abderaman ));

Overwegende dat, luidens artikel
27, 1', a, van het eerstgenoemd koninklijk hesluit, zoals het gewijzigd
is hij artikel 6 van de wet van 22 juli 1976, het hiervoren omschreven
misdrijf gestraft wordt met gevangenisstra£ van acht dagen tot een
maand en met een geldhoete van
1.000 tot 2.000 frank of met een van
die straffen aileen; dat krachtens artikel 31 van hetzelfde koninklijk hesluit, zoals het gewijzigd is hij artikel 9 van de wet van 22 juli 1976,
aile hepalingen van hoek I van het
Strafwethoek, uitgezonderd hoofdstuk V en de artikelen 59 en 60,
maar met inhegrip van hoofdstuk
VII, toepasselijk zijn op de misdrijven in dat besluit omschreven;
Overwegende dat voormeld artikel
31 moet worden gelezen samen met
artikel 100, eerste lid, van het Strafwethoek, dat luidt als volgt: " hij ge-.
hreke van andersluidende hepalingen in bijzondere wetten en verordeningen worden de hepalingen van
het eerste hoek van dit wethoek toegepast op de misdrijven die hij die
wetten en verordeningen strafbaar
zijn gesteld met uitzondering van
hoofdstuk VII en artikel 85 »;
Overwegende dat uit die lezing,
uit de gewijzigde redactie van artikel 31 van het koninklijk hesluit nr.
34 van 20 juli 1967, dat wei hoofdstuk VII van het Strafwethoek maar
niet artikel 85 van dat wethoek vermeldt, en tevens uit de parlementaii'e voorbereiding van de wijzigende
wet van 22 juli 1976 hlijkt dat, ter
zake van misdrijven tegen het koninklijk hesluit van 20 juli 1967, verzachtende omstandigheden op grand
van artikel 85 van het Strafwethoek
niet in aanmerking kunnen worden
genomen;

Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gencht is tegen de beslissing van
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ambtshalve veroordeling tot betaling
van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid :
Over het eerste middel:

Overwegende dat naar luid van
artikel 11bis van het koninklijk hesluit van 23 oktober 1978 betreffende het hijhouden van sociale documenten, zoals ingevoegd bij artikel
30 van de programmawet van 6 juli
1989, en v66r de vervanging ervan
bij artikel 112 van de wet houdende
sociale en diverse hepalingen van 26
juni 1992, de rechte.r die voor de feiten hedoeld bij artikel 11, 1', a, b, c,
d, e, f en h, de straf uitspreekt ten
laste van de werkgever, zijn aangestelden of lasthehhers, alsmede de
personen hepaald door de Koning ter
uitvoering van artikel 4, § 2, hen tevens amhtshalve moet veroordelen
tot betaling aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de
hijdragen bedoeld bij artikel 38, §§ 2
en 3, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers, en berekend op basis van
het gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld hij een in de Nationale Arheidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen verweerder als werkgever
straffen voor de in de telastleggingen A en B omschreven feiten, hedoeld in artikel 11, 1', a en f, van
het koninklijk hesluit van 23 oktober 1978, in het arrondissement
Brussel gepleegd tussen 31 maart
1989 en 21 juli 1990, zonder de bij
artikel 11 bis opgelegde ambtshalve
veroordeling uit te spreken;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit verzuimt de in artikel 11 bis van het koninklijk besluit van 23 oktober 1978
hetreffende het hijhouden van so-
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ciale documenten bepaalde ambtshalve veroordeling tot betaling van
een vergoeding aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid uit te spreken voor de telastleggingen A en B,
en in zoverre het uitspraak doet
over de telastlegging C; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
1 juni 1993 - 2e karoer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

volgens het gemeen recht berekende
vergoeding (1). (Art. 46, § 2, Arbeidson-

gevallenwet.)
(DE VOS T. GEENENS, VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX)
ARREST

(A.R. nr. 6337)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 december 1991
door het Hof van Beroep te Gent gewezenj
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen Luc Geenens :
Over het middel: schending· van de artikelen 24, inzonderheid tweede lid, en
46, § 2, tweede lid, (zoals gewijzigd bij
artikel 4 van de wet van 7 juli 1984) van
de wet van 10 april 1971 betreffende de
arbeidsongevallen, 1382 en 1~83 van het
Burgerlijk Wetboek,
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ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDING- CU·
MULATIE EN VERBOD - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJKOMENDE WERKZAAMHEID ALS ZELFSTANDIGE.

De rechter die in Ieite beslist dat de getroffene van een arbeidsongeval, die

blijvend arbeidsongeschikt i~, in st'!at
is om, mits hij een extra mspanmng
Jevert, zijn waarde _op de arbeidsmarkt
te behouden, en d1e hem een volgens
bet gemeen recht berekend bedrag toekent tot vergoeding van de materiiile
schade wegens aantasting van zijn fy-

sieke integriteit en verlie~ van arbeit!svermogen; hoeft hem met bovend1en
een vergqeding toe te kennen voor
schade in· de uitoefening vap een bijkomende activiteit als zelfstandige,
wanneer het gaat om dezelfde Jichamelijke schade als die welke door de arbeidsongevallenverzekeraar wordt gedekt en de door Jaatstgenoemde toegekende vergoeding niet Jager is dan de

doordat het Hof van Beroep te Gent
bij de toekenning van een ·vergoeding
voor eisers schade ingevolge blijvende
arbeidsongeschiktheid oordeelt : « Gelet
op de hiervoor beschreven restletsels, de
technische vorming van (eiser} en zijn
rei'ntegratie in het arbeidscir-cuit is het
hof van oordeel dat (eiser), ·mits weliswaar het leveren van zwaardere inspanningen, volkomen in staat is zijn economische waarde op de arbeidsmarkt te
handhaven. Anders dan voorgehouden
door eiser (...) en hierin bijgetreden door
de eerste rechter, is het hof van oordeel
dat de vergoeding tot herstel aan arbeidsvermogen van het slachtoffer in casu wegens de aantasting van de fysische
integriteit, als gemeenrechtelijke vergoeding voor materii:He professionele schade
moet worden beschouwd », om vervolgens te beslissen: « Er (derhalve) geen
vergoeding (kan) worden toegekend voor
de grotere inspanningen die (eiser) ingevolge zijn fysische handicap moet leveren voor zijn zelfstandige bij-activiviteit.
(1) Zie Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr. 7303
(A. C., 1982-83, nr. 121); 25- april 19~0, A.R. nr
7823 (ibid., 1989-90, nr 495); 18 me1 1992, A.R.
nr, 7812 (ibid., 1991-92, nr 488) met concl.
proc,.gen. Lenaerts.
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Het gaat terzake om dezelfde schade (de
weerslag van de fysische. ~andicap op
het verWerven van professionele in,~om
sten) », eisers vordering betreffende materi€le schade als zelfstandige ingevolge
blijvende .ongeschiktheid- afwijst en ·ver.:.
weerder -veroordeelt om_ aan -_eiser slechts
530.846 frank, meer de verwijlintresten
en aan de wetsverzekeraar Securex
750.000 frank, zijnde de gemeenrechtelijke verschuldigde vergoeding wegens
aantasting van de fysieke integriteit,
meer de verwijlintres~e:n, te betale::q.
t_erwijl,_ overeenkomstig artikel._46, §_·2,
tweeQ.e_ lid, van de Arbeidsqngey<,ille-nw~t
de cumulatie van de schadeloosstelli:qg
naar gemeen recht en de forfaitaire vergoedingen kracMens de arbeidso_llgevallenwet slechts verboden wordt wanneer
het gaat ,om .dezelfde schade of hetze.Ide
deel van· de sChade; blijvende· arbe-idSoa:geschiktheid ten gevolge ·vah een· ar~
beidsongev~l .bestaat in h,et verlie_s pf de
vermindeting Van .d~ ·economische-. waar:de v:Em de getroffene op de algetnEme ~;~,r
beidsmatkt;_ het coricurrentievli!rmogen
op de algemeh~ arbeidsrp.arkt ·b_epi:tald
wo_rdt door de·_.rnogelijkheden· die· de· getroffene hog- overblijven ·am, in vergelijking met andere werknem€'rs·, 'een beroep· in loqndienst uit . t~ oefenen;· de
m,~teri~le- schad~ -"als zelfl:;itandige_ ingeVolge blijvenc:i£:: a_rbeiP,'Song~schik~beid ·,.die_ ·zkh -Quitep de _:_ar})eidsmark-t situem:t
- bUgevolg. n~et .gedekt word.t dopr de
Arbeidsongevallenwet, het ,- slachtoffer
van een __ pnrech,tm1;1.tige daad recht heeft
op vergoeding van zijn gehele. schade
lastens de voor_ het ongeval aansprakelijke, zodat :het hof var:t· beroep niet wettig kon beslissen dat. eiser geen vergoeding kan worden toegekend voor de
grotere inspanningen cUe .hij . ingevolge
_zijn fysh:;che·handicap moe:f-leveren voor
zijn zeljstandige bij-activiteitf- nu het _om
dezelfde schade zqu gaan alS deze- die hij
door bewu/!l_te handicap ondergaat ter
handhaving van zijn econom,ische waarde op de arbeidsmarkt (sche.nding van.
a11e in de aanhef van bet middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat de bepaling ·van
artikel 46, § 2, tweede lid, van de Arc
beidscingevallenwet luidt : " De vol'
gens bet gemeen techt toegekende
scbadevergoeding, die geen .betrekking kan bebben op de vergoeding
van de licbamelijke scbf\de zoals zij
gedekt is door deze wet, mag sa-

me.ngevoegd worden met d~· .kracbtens deze wet toegekende vergoedingen >>;
Overwegende dat .. bet. in deze
wetsbepaling- omschreven cumulatie-

verbod betekent dat de getroffene .of
zijn recbtbebbenden slecbts vergoeding voor licbamelijke scbade mogen eisen volgens het gemeen ..recht
wanneer de volgens het · geffieen
recbt berekende licbamelijke scbade
tneer bedraagt dan bet bedrag van
de scbadeloosstelling op. grond van
de Arbeidsongevallenwet en enkel
voor betverschil;,, (!at dit cumulatieverbod niet geldt voor scbade waarvan de verg0eding'niet door de Arbeidsongevallenwet gedekt is;
Overwegende -dat de- kracbtens de
Arbeidsongevallenwet
toegekende
vergoedingen wegens arbeidsongescbiktbeid de scbade dekken die bestaat in het verlies of de verminde-

ring van het vermogen om, door het
verrichten van arbeid, inkomsten te
verwerven die tot bet levensonderboud kunnen bijdragen;
Overwegende dat de overeenkomstig bet gemene recbt begrote vergoeding voor materH~le schade voor
blijvende ar)leidsongescbiktbeid en
bet kapitaal dat volgens de Arbeidsongevallenwet de jaarlijkse vergoedingen wegens blijvende werkongescbiktbeid vertegenwoordigt, twee
vergoedingen van een zelfde licbamelijke scbade· uittnaken, ook al
worden ze op een ~erschillende wij~e berekend; dat, in bet geval deze
l)chamelijke scbade ook professionele .scb<>de veroorzaakt met betrekking tot een door de werknemer bijkoniend uitgevoerde zelfstandige activiteit, dit enkel zijn weerslag kim
v'inden ·in de berekening van de Vergoedip.g :naar gemeen- re.cht en, in ·cte

toegelilt!pn cumulatie van· verg6edingen tot beloop van het .eventueel
vers~hil

in .zoverre. de vergoeding

riaar getneeri recht grater iS .dan deze berekend volgens de Arbeidsongevallenwet;

·

Overwegepde dat bet arres(in l'eite, lllltsdien·ap· onaantastbare wijze,
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oordeelt dat (eiser) << mits weliswaar
het leveren van zwaardere inspanningen, volkomen in staat is zijn
economische waarde op de arbeidsmarkt te handhaven », dat << op
grand van de hogere inspanningen
die van (eiser) worden gevergd voor
het verwerven van zijn professio, nele inkomsten (...) de vergoeding
. voor m ateriele schade wegens aantasting van de fysische integriteit en
tot herstel van het verlies aan arbeidsvermogen » naar gemeen recht
moet worden << bepaald op 500.000
frank per punt, hetzij 15 x 50.000 =
750.000 frank », en dat « geen afzon. derlijke vergoeding (kan) worden
toegekend voor " materiele schade
als zelfstandige " daar de toegelaten
vergoeding in gemeen recht ook de·ze schade, gelet op de aard van de
·schade, als " materiele professionele
schade" omvat »;
Overwegende dat het arrest, door
de vordering van de Verzekeringskas Arbeidsongevallen Securex, gesubrogeerde wetsverzekeraar, tot
beloop van voormelde som van
750.000 frank met interest toe te
kennen wegens << materiele schade
blijvende werkonbekwaamheid » en
eiser geen bijkomende vergoeding
toe te kennen voor << materiele schade als zelfsta ndige », wettig beslist
dat de gevorderde << vergoeding wegens materiele schade als zelfstandige » dezelfde lichamelijke schade
betre£t als deze gedekt volgens de
Arbeidsongevallenwet en door de
wetsverzekeraar vergoed en dat
)aatstgenoemde vergoeding te dezen
niet kleiner is dan deze naar gemeen recht berekend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. In zoverre de voorziening ge.r icht is tegen de Verzekerings.Kas
Arbeidsongevallen Securex :
Overwegende dat tussen eiser en
·v erweerder voor de feitenrechter
geen geding aanhangig was en dat
het arrest ten laste van de e ne en
ten voordele van de andere geen enkele veroordeling uitspreekt;
·

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 juni 1993 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Boes - Gelljkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Adtrocaten : mrs. BUtzler en Claeys Bouuaert.
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ARBEIDSONGEVAL -

OVBRHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - VERGOEDING
- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCliiKTIIE!D RENTE - CUMULATIE - VERBOD.

De rente die in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt toegekend
aan de getroffene van een arbeidsongeval in de openbare sector dekt niet
aileen de aantasting van de lichameJijke integriteit, maar oak de vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt, de n oodzaak om bijkomende
inspanningen te Jeveren en het verlies
van bevorderingskansen, zodat de getroffene voor die schadeposten niet bovendien recht heeft op een vergoeding
die gegrond zou zijn op het gemeen
recht (1). (Art . 14, § 2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)

(1) Zie Cass., 24 maart 1986, A.R. nr. 5052
(A. C., 1985-86, nr. 463); 12 dec. 1988, A.R. nr.
8421 (ibid., 1989-90, or. 220); C. PERSYN, « P r oblemen bij de samenloop van vergoedingsregelingen •, R. W., 1990-1991, blz. 274, nr. 5.
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(OLAERTS, EERDEKENS

T. THYS J., THYS M., JOOSTEN, WINTERTHUR
N.V.)

ARREST

(A.R. nr. 6367)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Guido
Olaerts:
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 14, § 2, tweede lid,
van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen voor ongevallen op de weg naar en
va~ het werk en voor beroepsziekten in
overheidsdienst,

doordat het bestreden arrest, rechtdoende op burgerlijk gebied, meer bepaald met betrekking tot de blijvende arbeidsongeschiktheid van 25 % geleden
door eerste eiser, oordeelt dat eerste eiser van een rente van de Belgische Staat
geniet zodat hij geen recht heeft op een
bijkomende vergoeding; het aangevochten arrest oordeelt dat << wat betreft de
lichamelijke schade, de burgerlijke partij
voor dezelfde schade, in gemeen recht,
geen vergoeding meer kan vorderen
wanneer deze, zoals in casu, reeds vergoed werd door de Belgische Staat als
arbeidsongevallenverzekeraar en de gemeenrechtelijke schadeloosstelling van
de lichamelijke materii:He schade niet
meer bedraagt dan de forfaitaire vergoedingen ( ...) »; « dat te dezen het kapitaal,
dat de rente waarborgt, en de gevorderde vergoeding naar gemeen recht, ofschoon anders berekend, eenzelfde schade vergoeden, namelijk de vermindering of het verlies van de economische
waarde van de burgerlijke partij op de
arbeidsmarkt gedurende heel zijn levensduur »; « dat de vordering die de burgerlijke partij stelt als economische waardevermindering, het bestaan van supplementaire inspanningen, het verlies van
fysieke integriteit en het gebrek aan promotiekansen, begrepen is in de vergoeding door de Belgische Staat uitgekeerd
onder de vorm van een blijvende rente »
(arrest, pagina's 5-6),

Nr. 262

terwijl, overeenkomstig artikel 14, § 2,
tweede lid, van de wet van 3 juli 1967,
het herstel in gemeen recht en de vergoedingen die voortvloeien uit de wet
van 3 juli 1967 niet kunnen worden gecumuleerd; van cumulatie echter enkel
sprake is indien op grand van beide wetgevingen herstel wordt gevorderd voor
dezelfde schade; de door de overheid op
grand van de wet van 3 juli 1967 uitgekeerde rente enkel het verlies aan wedde dekt, en geenszins het bestaan van
supplementaire inspanningen, het verlies
van fysieke integriteit en het gebrek aan
promotiekansen; de toekenning van sammen voor deze laatste posten vreemd is
aan de tussenkomst van de overheid zodat er geen sprake is van cumulatie; zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat de « economische waardevermindering, het bestaan van supplementaire
inspanningen, het verlies van fysieke integriteit en het gebrek aan promotiekansen, begrepen is in de vergoeding door
de Belgische Staat uitgekeerd onder de
vorm van een blijvende rente » en door
vervolgens vast te stellen dat « aan de
burgerlijke partij geen bijkomende vergoeding kan toegekend worden wegens
materiiHe schade blijvende arbeidsongeschiktheid > (pagina 6), artikel 14, § 2,
tweede lid, van de wet van 3 juli 1967
heeft geschonden, alsook de artikelen
1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek,
nu de schade niet volledig werd hersteld:

Overwegende dat de bepaling van
artikel 14, § 2, tweede lid, van de
wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,
luidt : « De volgens het gemeen
recht toegekende schadevergoeding
kan evenwel niet samengevoegd
worden met de krachtens deze wet
toegekende vergoedingen »;
Overwegende dat het in deze
wetsbepaling omschreven cumulatieverbod betekent dat de getroffene of
zijn rechthebbenden slechts vergoeding voor lichamelijke schade mogen eisen volgens het gemeen recht
wanneer de volgens het gemeen
recht berekende lichamelijke schade
meer bedraagt dan het bedrag van
de schadeloosstelling op grond van
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de wet van 3 juli 1967 en enkel voor
het verschil; dat het cumulatieverbod bovendien slechts bestaat in zoverre de schade waarvoor vergoeding is gevorderd gedekt is door

deze wet;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat « de door de overheid op grand van de wet van 3 juli
1967 uitgekeerde rente enkel het
verlies aan wedde dekt en geenszins
het bestaan van supplementaire inspanningen, het verlies van fysieke
integriteit en het gebrek aan promotiekansen (inhoudt), ( ... ) zodat er
voor deze posten ( ... ) geen sprake is

van cumulatie ));
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wegens materii:He schade blijvende
arbeidsongeschiktheid », de aangevoerde wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
1 juni 1993 - 2e kamer Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Boes - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca*
ten : mrs. De Gryse en De Bruyn.

Overwegende dat in de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel 3
juli 1967 met blijvende arbeidsongeschiktheid de aantasting van het

concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt
is bedoeld, zodat aileen de fysieke
schade en haar invloed op de economische waarde van de getroffene op
de arbeidsmarkt relevant is, ongeacht het feit of zij tevens leidt tot
reeel loonverlies;
Overwegende dat het arrest, door
te dezen te oordelen dat « de vordering die (eiser) stelt als economische
waardevermindering, het bestaan
van supplementaire inspanningen,
het verlies aan fysische integriteit
en het gebrek aan promotiekansen,
begrepen is in de vergoeding door
de Belgische Staat uitgekeerd onder
de vorm van een blijvende rente,
(nu) deze rente berekend werd op
basis van een blijvende invaliditeit
van 25 % die niet aileen de aantasting van de fysische integriteit op
zich vergoedt doch daarenboven
eveneens het economisch verlies, de
waarde van de mogelijkheid tot verdienen » en « dat de schadevergoeding toegekend aan de Belgische
Staat (als gesubrogeerde van eiser)
de limiet is van wat in algemeen
recht kan gevorderd worden zodat
er ( ... ) aan (eiser) geen bijkomende
vergoeding kan toegekend worden
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2e KAl\IER -

1 juni 1993

1o VERZEKERING

W.A.l\'1.-VERZEKEGEMEENSCHAPPELIJK !VIOTORWAARBORGf.'O~DS IN:DEPLAATSSTELLING VAN
DE AANSPRAKELIJKE PERSOON VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST WERKNEMER, GETROFFENE VAN EEN ONGEARBEJDSONGESCHIKTHEID GEVAL WAARBORGD LOON RECHTSVORDERlNG
VAN DE WERKGEVER TOT TERUGBETALING.
RING -

2° ARBEIDSOVEREENKOMST

ALLERLEI - WERKNEMER - ONGEVAL - ARGEWAARBORGD
BEIDSONGESCHIKTHEID LOON - RECHTSVORDERING VAN DE WERKGEVER TOT TERUGBETALING TEO EN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - GEMEENSCHAFPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.

1o en 2° De werkgever die het gewaai·borgd loon heeft betaald aan een werk*
nemer die arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van een ander ongeval
dan een arbeidsongeval of een ongeval
op de weg naar of van het werk, kan
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de terugbetaling daarvan niet krijgen
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, wanneer het ongeval is
veroorzaakt door de geidentificeerde
bestuurder van een niet verzekerd
voertuig. (Art. 50, § 1, wet 9 juli 1975;
art. 52, § 4, Arbeidsovereenkomsten-

wet.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. CO:NSTRUCTIEWERKHUlZEN DEiVIETS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6392)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van artikel 52, § 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en
voor zoveel als nodig van de artikelen 49
en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de centrale der verzekeringsinstellingen,
dool'dat het hof van beroep in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat eisers hager beroep tijdig en regelmatig was ingesteld, dat de heer
Mattheeuws bij vonnis van 15 april 1991
was veroordeeld wegens het veroorzaken
van een verkeersongeval met een nietverzekerd. autovoertuig, en dat de werkgever van het slachtoffer Lybeer, de N.V.
Constructiewerkhuizen Demets, 36.976
frank gewaarborgd week- en maandloon
en sociale_ bijdragen had uitbetaald, oordeelt dat eiser ten onrechte de ontoelaatbaarheid van de eis in terugvordering
van de werkgever bepleitte, op grand
van volgende motieven : « Ingevolge artikel 52, par. 4, van de wet van 3 juli 1978
op de arbeidsovereenkomsten heeft de
werkgever een vordering tegEm derden
die aansprakelijk zijn voor het in paragraaf 1 van de wet bedoelde ongeval of
de ziekte, tot terugbetaling van het loon
dat aan het slachtoffer werd betaald en
van de sociale bijdragen waartoe de
werkgever door de wet of door een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is gehouden, Door betaling van de
in artikel 52, par. 1, bedoelde lonen en
sociale bijdragen treedt zonder ·meer subrogatie in van de werkgever in de rechten van de werknemer (... ). De vordering
van de burgerlijke partij de N.V. Con-
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structiewerkhuizen Demets t.o.v. de vrijwillig tussenkomende partij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dient
derhalve niet te worden beoordeeld in
het licht van artikel 50, par. 1, 2, als zou
zij vorderen als benadeelde, wat zij inderdaad in de zin van de wet van
9.7.1975 niet is t.o.v. het Motorwaarborgfonds dat niet in de plaats komt van de
schadeverwekker in geval van niet-verzekering. Daarentegen is de N.V. Constructiewerkhuizen Demets in de plaats
getreden van het slachtoffer zelf door betaling, weze dit ingevolge een wettelijke
verplichting, en heeft zij derhalve dezelfde vorderingsmogelijkheid als ware zij
de benadeelde zelf voor de sommen die
zij deze betaalde. Een conventionele
subrogatie tussen werkgever en werknemer dient ten deze niet te worden aangetoond nu het sociaal recht een aantal bepalingen vervat die er zich toe beperken
aan de schuldenaar die zijn schuld ·betaalt een rechtsvordering tot terugbetaling ter beschikking te stellen, zonder
hierbij uitdrukkelijk gewag te maken
van een indeplaatsstelling (a.m. artikel
52, par. 4, van de wet van 3.7.1978 >> (arrest pp. 2 en 3), en besluit dat << nu de
werkgever niet meer rechten kan Iaten
gelden dan de benadeelde zelf, in wiens
rechten hij getreden is, en de benadeelde
slechts aanspraak kan maken op het semi-brutoloon, moet de vordering van de
burgerlijke partij worden beperkt tot :
36.976 frank - 12,07 % (zijnde 4.463
frank) = 32.513 frank » (arrest, p. 3),
terwijl overeenkomstig artikel 52, § 4,
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978 de werkgever tegen derden die
aansprakelijk zijn voor een arbeidsongeschiktheid wegens een ongeval ander
dan een arbeidsongeval of een ongeval
op de weg van en naar het werk, waarvan een werknemer het slachtoffer werd,
een rechtsvordering kan instellen tot terugbetaling van het loon dat aan het
slachtoffer werd betaald en van de sociale bijdragen waartoe hij door de wet
of door een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst gehouden is; de
werkgever aldus over een rechtstreeks
vorderingsrecht beschikt ten aanzien van
de aansprakelijke voor het ongeval, tot
beloop van de betaalde lonen en socialezekerheidsbijdragen tot betaling waarvan hij wettelijk of conventioneel gehouden is; het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat overeenkomstig artikel 49, § 2, van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekerings-
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instellingen door de Koning werd toegelaten met als opdracht de schade. te vergoeden door een motorrijtuig veroorzaa~t in de bij' artikel 50 vc;tn dezelfde
wet bepaalde gevallen, en onder me.er
wanneer geen toegelaten verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is
otndat de verzkeringsplicht njet werd nageleefd, derhalve niet kan· opgevat worden als << aansprakelijke voor het ongeval », om de enkele reden dat hij zich in
welbepaalde gevallen en in bepaalde mate van. een w~ttelijke plicht tot schadevergoeding jegens de benadeelde Van

een door een motorrijtuig veroorzaakt
ongeval dient te kwijten; genoemd artikel 52, § 4, van de Arbeidsovereenkomstenwet in hoofde van de werkgever
slechts een terugvorderingsrecht creeert
lastens de aansprakelijke voor 'bet ongeval, en niet lastens zijn verzekeraar,
noch bij gebrek aan tot tussep.kom.St gehouden verzE!keraar; lastEmS het Gemeenschappelijk
Moiorwaarborgionds;
hieraan geen afbreuk wordt gedaan door
de omstandigheid dat door de betaling
van de in artikel 52, § 1, bedoelde lonen
en sociale bijdragen « zonder meer subrogatie (intreedt) van de werkgever in
de rechten van de werknemer ))' zodat
het hof van beroep niet wettig verweersters vordering lastens eiser tot terugbetaling van uitgekeerde lonen en sociale
bijdragen deels gegrond kon verklaren
(schending van alle in de aanhef van het
middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat bet arrest vaststelt dat verweerster gewaarborgd
week- en maandloon heeft uitbetaald aan haar werknemer Noel Lybeer, die lichamelijke letsels had opgelopen bij een verkeersongeval,
veroorzaakt door een derde-verantwoordelijke, bestuurder van een niet
verzekerd autovoertuig;
Overwegende dat, naar Iuid van
artikel 52, § 4, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in geval van arbeidsongeschiktheid· van de werkman wegens
een ongeval, ander dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg
naar of van het werk, de werkgever
tegen de derden die aansprakelijk
zijn voor dit ongeval een -rechtstreekse. rechtsvordering kan instellen tot terugbetaling van het gewaarborgd loon dat krachtens dit
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artikel aan het slacbtoffer werd betaald en van de sociale bijdragen
waartoe de werkgever door de wet
of door een individuele of colleGtieve
arbeidsovereenkomst is gehouden;
OverwegEmde ·dat, miar luid van
artikel 50, § 1, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der ver·
zekeringsondernemingen, elke benadeelde, in de daar opgesomde gevallen, van het Gemeenscbappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding kan
krijgen van de schade voortvloeiende uit lichamelij ke letsels die door
een motorrijtuig zijn veroorzaakt;
dat zulks onder meer, blijkens § 1,
2, het geval is wanneer geen enkele
toegelaten verzekeringsonderneming
tot die vergoeding verplicht is omdat
de verzekeringsplicht niet nageleefd
werd;
Overwegende dat de in het middel
ingeroepen wettelijke bepalingen
niet meebrengen dat het recbtstreeks terugvorderingsrecht van de
werkgever tegen de voor het ongeval derde-aansprakelijke bij gebrek
aan tot tussenkomst gehouden verzekeraar tegen eiser kan worden
uitgebreid;
Overwegende dat de appelrechters, door te beslissen dat verweerster, van wie zij aannemen dat zij
geen benadeelde is in de zin van de
wet van 9 juli 1975, « in de plaats
(is) getreden van het slacbtoffer zelf
door betaling, weze dit ingevolge
een wettelijke verplichting, en ( ... )
zij derhalve dezelfde vorderingsmogelijkheid (heeft) als ware zij de benadeelde zelf voor de sommen die
zij betaalde », de in bet middel aangevoerde wetsbepalingen schenden
en hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat bet middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van
rest; veroordeelt
kosten; verwijst
Ho£ van Beroep

het vernietigde arverweerster in de
de zaak naar het
te Brussel.

1 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de· h.
Boes - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Bi.itzler.

Nr. 264

art. 8, eerste lid, Jachtwet, te weten
met een geldboete van honderd tot
tweehonderd frank en met een gevangenisstraf van acht dagen tot een
maand.
2° en 3° De omstandigheid dat art. 8

Jachtwet waarbij het gebruik van bepaalde tuigen voor de vangst of het doden van grof wild wordt verboden, niet
meer van toepassing is op het Waalse
Gewest krachtens art. 33 van het decreet van 19 juli 1985 van de Waalse
Gewestraad, dat het vervangt door art.
35, kan geen invloed hebben op de wijze van vaststelling van de straf op de
overtredingen van de maatregelen die
zijn genomen ter uitvoering van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van
de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970
en goedgekeurd bij de wet van 29 juli
1971.
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(FALLON)

2e

KAIVIER -

2 juni 1993
ARREST ( vertaling)

1° JACHT-

SCHIETEI\' VAN EEN EDELHERT
IN OVERSCHRIJDING VAN HET AFSCHOTPLAN
-ART. 8, § 1, BESLUIT VAN 18 APRIL 1991 VAN
DE WAALSE GEWESTEXECUTJEVE - TOEPASSELIJKE STRAF.

2° JACHT -

VERBOD OP HET GEBRUIK VAN
BEPAALDE TUIGEN VOOR DE VANGST OF HET
DODEN VAN GROF WILD - ART. 8, JACHTWET
- TOEPASSELI.JKHEID OP HET WAALSE GE-

WEST.

3° BENELUX -

iVIATERIEEL RECHT -

BE-

NELUX-OVEREENKOMST OP HET GEBIED
VAN DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING
- OVERTREDINGEN VAN DETER UITVOERING
VAN DE OVEREENKOMST GENOMEN MAATREGELEN - WAALS GEWEST - TOEPASSELIJKE
STRAFFEN.

1° Wanneer met overtreding van art. 8,

§ 1, van het besluit van 18 april 1991

van de Waalse Gewestexecutieve tot
vaststelling van de opening en de sluiting van de jacht in het Waalse Gewest voor het seizoen 1991-1992 gedurende de openingstijd van de jacht een
edelhert wordt geschoten in overschrijding van het afschotplan, d.i. het aantal gedurende die tijd op het betrokken grondgebied te schieten dieren,
wordt dat feit. gestraft overeenkomstig

(A.R. nr. 355)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1992 door
het Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de verplichting
om de vonnissen en arresten te motiveren beantwoordt aan een vormvereiste; dat er geen sprake kan zijn
van schending van artikel 97 van de
Grondwet, wanneer een motief verkeerd is naar recht of volgens eiser
geen passend antwoord geeft op een
middel;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Overwegende dat de appelrechters
bovendien niet hebben geantwoord
op de door eiser bij conclusie gedane aanvraag om vrijstelling van een
nieuw jachtexamen in het geval dat
hij zou worden veroordeeld wegens
overtreding van de jachtwet;

Nr. 264

HOF VAN CASSATIE

Dat, in zoverre, het middel gegrond is;

Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser gedurende de openingstijd van de jacht een edelhert
heeft geschoten in overschrijding
van het afschotplan, dat is het aantal gedurende die tijd op het betrokken grondgebied te schieten dieren;
Overwegende dat het middel betoogt dat dit misdrijf niet strafbaar
is in het W aalse Gewest;
Overwegende dat het besluit van
18 april 1991 van de Waalse Gewestexecutieve tot vaststelling van de
opening en de afsluiting van de
jacht, waarvan titel 2, hoofdstuk 1
afdeling I en onderafdeling I, d~
voorwaarden vaststelt van het afschotplan voor de jacht met het geweer op het soort edelhert, is genamen ter uitvoering van de wet van
20 april 1982 houdende goedkeuring
van het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 20 juni 1977 tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst
op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te
Brussel op 10 juni 1970 en goedgekeurd bij de wet van 29 juli 1971;
Overwegende dat artikel 4 van genoemde Overeenkomst dat de partijen ertoe verplichtte een positieve en
beperkende opsomming te geven,
onder meer van de wijze waarop de
jacht mocht worden uitgeoefend, is
vervangen door artikel 1 van voornoemd Protocol, met het oog op een
meer nauwkeurige en aangepaste
regeling van de jacht door de invoering van een afschotplan, dat wordt
opgelegd of aanvaard door de overheid en dat, in de eerste plaats met
het oog op de instandhouding van
het wildbestand, bedoeld is om het
jaarlijkse aantal te schieten dieren
te wijzigen, door niet aileen de duur
van de j achttijden maar oak het
aantal en het soort dieren dat gedurende die tijden op een j achtterrein
mag worden geschoten te beperken;
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Overwegende dat voornoemde
goedkeuringswet van 20 april 1982,
ar!lkel 3, bepaalt dat de inbreuken
op de maatregelen genomen ter uitvoering van de overeenkomst, voor
zover zij niet worden bestraft door
de van kracht zijnde wetgeving,
worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de
artikelen 8, eerste lid, 11, 16, 18, 20
tot 24 en 26 tot 30 van de jachtwet
van 28 februari 1882, wat de jacht
betreft;

Overwegende dat voornoemd artikel 8, eerste lid, een geldboete van
honderd tot tweehonderd frank en
een gevangenisstraf van acht dagen
tot een maand oplegt;
Overwegende dat de omstandigheld dat :-oormeld artikel waarbij
het gebrmk van bepaalde tuigen
voor de vangst of het doden van
grof wild wordt verboden, niet meer
van toepassing is op het Waalse Gewest krachtens artikel 33 van het
decreet van 19 juli 1985 van de
Waalse Gewestraad, dat het vervangt door artikel 35, geen invloed
kan hebben op de wijze van vaststelling van de straf op de overtredingen van de ter uitvoering van
voornoemde Benelux-Overeenkomst
genomen maatregelen;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende voor het overige dat
een veroordeling op de strafvordering, om naar recht gemotivieerd te
zijn, in de eigen motivering of door
verwijzing naar de beroepen beslissing, melding moet maken van de
wetsbepalingen waarin de bestanddelen van het tegen beklaagde bewezen verklaarde misdrijf worden
aangegeven alsmede van de bepalingen waarbij een straf word! opgelegd;
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis waarbij de in dat
vonnis in feite gepreciseerde overtreding van artikel 8, § 1, van het
beslmt van 18 april 1991 van de
Waalse Gewestexecutieve tot vast-
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stelling van de opening en de sluiting van de jacht in het Waalse Gewest voor bet seizoen 1991-1992
bewezen verklaard wordt, bevestigt
en· hem op grond van artikel 6 van
de wet van 28 april 1882 veroordeelt ·
tot een geldboete van 50 frank;
Dat die straf weliswaar, nu geen
toepassing gemaakt wordt van artikel 85 van het Strafwetboek lager is
dan de bij artikel 8 van genoemde
wet opgelegde minimumstraf; dat
evenwel in dat opzicht het middel
niet ontvankelijk is bij gemis aan
belang;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
vborgeschreven rechtsvormen in
acht genome:q zijn en dat de beslissing geen andere onregelmatigheid
bevat die eiser zou kunnen benadelen;
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2e KAMER -

2_ juni 1993

1° VEROORDELJNG MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWONE OPSCHORTING - MISDRIJF DAT TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK BEHOORT - APPELRECHTER DIE DE TELASTLEGGING BEWEZEN VERKLAART.
2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERlVIIJl\'EN - OVERTREDING
VAN ART. 35,"3°, K.B. VAN 15 SEPT. 1975 HOUDENDE REGLEMENT OP DE POLITIE VAN PERSONENVERVOER PER TRAM, PREMETRO, !1-IETRO, AUTOBUS EN AUTOCAR- DUL!R \!"AN DE
VERJARINGSTERMIJN.

3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - IN HOGER BEROEP BEVOLEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - EENSTEMMIGHEID.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANG STRAFZAKEN STRAFVORDERING BEKLAAGDE EN VERDACHTE - IN HOGER BEROEP BEVOLEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - VERNIETIGING BEPERKT TOT DE
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest,· doch aileen in zoVerre het nalaat uitspraak te doen over
de door eiser bij conclusie gedane
aanvraag om vrijstelling van een
nieuw jachtexmnen; verwerpt het ·
cassatieberoep voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten; laat het overige vierde ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
2 juni 1993 - 2c kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Versla.ggever: de h. Willems - Gelifkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advoca.at: mr. T. De
Broquev~lle, Brussel.

5° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - AANREKENING VAN EEN TOESLAG
DOOR DE MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL - NIET
VERTONEN VAN EEN GELDIG VERVOERBEWIJS - TOESLAG, DIE TOT DE BURGERLIJKE
RECHT.SVORDERING BEHOORT.

1" Wanneer de correctionele rechtbank

in hager beroep een misdriff dat tot de
bevoegdheid van de. politierechtbank
behoort bewezen verklaart, kan zif de
opschorting van de uitspraak van de
veroordeling niet gelasten (1). (Art. 3

Probatiewet.)
2° De verjaringstermifn voor een over-

treding van art. 35, 30, K.B. van 15
sept. 1976 houdende reglement op de
politie van personenvervoer per tram,
premetro, metro, autobus en autocar.
bedraagt drie fa.ar,
(1) Zie Cass., 16 feb. 1976 (A.C., 1976, 694).

Nr. 265

HOF VAN CASSATIE

3° en 4o Wanneer de appelrechters, na te
hebben vastgesteld dat de eerste rechter verzuimd heeft een vervangende
gevangenisstraf uit te spreken voor de
aan de veroordeelde opgelegde geldboete, het beroepen vonnis bevestigen
wat die geldboete betreft, doch eraan
toevoegen dat die geldboete door een
gevangenisstraf kan worden vervangen bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn, zonder daarbij vast te
stellen dat Jaatstgenoemde beslissing
met eenparige stemmen van de appelrechters is gewezen, wordt enkel de
vervangende gevangenisstraf vernietigd (2).
5° Wanneer de Maatschappij voor het In-

tercommunaal Vervoer te Brussel voor
de strafrechter een toeslag vordeTt van
de reiziger, beklaagde, die geen geldig
vervoerbew1j's kan tonen, behoort die
vordering tot de burgerlijke rechtsvordering en niet tot de strafvordering.
(Art. 7his wet van 17 juni 1953 op de
inrichting van het gemeenschappelijk
vervoer in de streek van Brussel.)
(WtSTEFELD T M.I VB.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0219.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden· vonnis, op 24 november 1992 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Hechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
str·afvordering :

Over het eerste middel :
Qverwegende dat de appelrechter
geen ruimere bevoegdheid heeft dan
de rechtbank waarvan de beslissing
aan zijn kennisneming wordt onderY'orpen en dat zijn rechtsmacht aan
dezelfde beperkingen gebonden is;
Overwegende dat krachtens artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 de
politierechtbanken de opschorting
(2) Zie Cass, 21 nov
(.A.C, 1984-85, nr 182)

1984, A.R nr 3768
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van de uitspraak van de veroordeling niet kunnen gelasten;
Dat het bestreden vonnis, door te
beslissen dat « de rechtbank (in boger beroep) niet bevoegd is om die
maatregel te gelasten )), de beslissing naar recht verantwoordt zonder
het recht van verdediging te scherrden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiseres werd
vervolgd wegens. drie overtredingen
van artikel 35, 3', van het koninklijk
besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van
personenvervoer per tram, per metro, autobus en autocar, welke feiten
onderscheidelijk dagtekenen van 15
juni 1990, 22 januari 1991 en 22 februari 1991; dat die feiten worden
gestraft met correctionele straff~n
overeenkomstig artikel 1 van de wet
van 6 maart 1818 betreffende de
straffen uit te spreken tegen de
overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale
of plaatselijke reglementen; dat het
hier gaat om wanbedrijven waarvoor de politierechtbank bevoegd is
krachtens artikel 138, 6' van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en waarvan de verjaringstermijn drie jaar bedraagt;.
Overwegende dat de feiten niet
verjaard waren op het ogenblik van
de uitspraak van de rechtbank in
hager beroep;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het arhbtshalve aangevoerde
middel: schending van artikel
211bis van het Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat
de eerste rechter verzuimd heeft
een vervangende gevangenisstraf uit
te spreken voor de drie aan eiseres
opgelegde geldboeten, het beroepen
vonnis bevestigt wat die geldboeten
betreft, doch eraan toevoegt dat elk
ervan door een gevangenisstraf van
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acht dagen kan worden vervangen
bij niet-beta!ing binnen de wettelijke termijn, zonder daarbij vast te
stellen dat de rechtbank over dat
punt uitspraak gedaan heeft met
eenparige Stemmen van haar leden;
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;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
Over het vierde middel :
Overwegende dat artikel 94 van
de GrondWet niet van toepassing is
op de in het middel aangevoerde
grieven;
Dat, in zoverre, het middel niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
lui dens artikel 7 his van de wet van
17 juni 1953 op de inrichting van het
gemeenschappelijk vervoer in de
streek van Brussel « de vervoerprijzen worden vastgesteld door de Minister tot Wiens bevoegdheid het gemeenschappelijk vervoer behoort
( ... ). De Maatschappij (voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel) is
gemachtigd, aan de reiziger die
geen geldig vervoerbewijs kan tonen, hoven de prijs van de rit e~n
toeslag aan te rekenen, onverminderd de straffen door de wet voorzien. Het bedrag van deze toeslag
word\ vastgesteld op de voor de vervoerprijzen vastgestelde wijze »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nu bet vermeldt dat « de
wetgever duidelijk te kennen gegeven heeft dat het hier gaat om een
toeslag en niet om een straf », en
dat , die toeslag wei degelijk ( ... )
een burgerlijk gevolg schijnt te zijn
van bet misdrijf (van eiseres) », wettig beslist dat het uit dien hoofde
door verweerster ingediende bezwaarschrift tot de burgerlijke
rechtsvordering en niet tot de strafvordering behoort;

Nr. 265

Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Over het derde middel :
Wat de drie onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het vonnis onder meer vermeldt dat << het ministerieel besluit, enerzijds, de prijs van
het kaartje vaststelt, alsook de taks
die officieel is vastgesteld voor de
verstrekte dienst, dus voor het vervoer, en een toe slag, die hager ligt
dan de bestaande taks, voor de reizigers die geen geldig vervoerbewijs
kunnen tonen; dat (.. ,) die toeslag
voornamelijk bedoeld is om een billijke inning van de vervoerprijs en
de gelijkheid van de burgers voor de
lasten en kosten van een openbare
dienst te verzekeren; dat hij ook bedoeld is om zwartrijders af te
schrikken, hetgeen valt af te leiden
uit het progressief karakter van het
toepasselijk tarief, en om de uiteraard zeer hoge kosten te bestrijden
van de controles en verliezen die
aan hen te wijten zijn »;
Dat het vonnis door die overwegingen en in strijd met wat het middel betoogt niet beslist dat het bedrag van de toeslag overeenkoi?t
met de vervoerkosten en evenm1n
dat aileen de op heterdaad betrapte
gebruikers alle kosten zouden moeten dragen van de strijd tegen het
zwartrijden;
Overwegende voor het overige dat
bet bestreden vonnis, naast de bierhoven aangehaalde gronden, vermeldt dat " de beklaagde gebruiker
weet dat hij door gebruik te maken
van een dienst van (verweerster),
onderworpen is aan haar vervoervoorwaarden en dat hij bijgevolg, zo
hij zich niet daaraan boudt, zicb tevens op basis van zijn toetredingscontract verbindt tot betaling van
een prijstoelage; dat aile gebruikE>rs
onderworpen zijn aan dezelfde taneven en dezelfde voorwaarden, zon-

Nr. 266

der discrimintatie of uitzondering;
dat (verweerster) dus haar schade
niet verder hoeft te bewijzen, aangezien deze op forfaitaire en billijke
wijze wordt vastgesteld zowel door
het tussen de partijen gesloten con-

tract als door de overheid

553

HOF VAN CASSATIE

>);

Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te beslissen dat een vergoeding verschuldigd is zowel op
grand van het tussen de partijen geslaten contract als op grand van een
akte van de averheid die een van de
partijen machtigt om die vergoeding

te eisen;
Dat de rechtbank in hager beroep
bij haar feitelijke beoordeling van
de gegevens van de zaak en om de

door haar aangegeven redenen wettig heeft kunnen oordelen dat de

schade van verweerster overeenkwam met de gevorderde taeslag;
Dat het middel niet kan worden

aangenomen;

Nr. 266
2" K.J\:.\IER - 2 juni 1993

1° BEVOEGDHE!D

EN

AANLEG

STRAFZAKEX BEVOEGDHEID RIJKS\VACHTERS - 0\'ERTREDI:'\G \'AX DE WEG\'ERKEERSWETTE:\ EX -REGLE:.\IE:'\TEX - BE\'OEGDHEID VAX HET :.\IILITAIR GERECHT VOORWAA.RDEX.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKE~ - TCSSEX OXDERZOEKSGERECHT E~ VOXXISGERECHT - ::\IILITAIR.

1° Enkel het militail' gerecht is bevoegd
t.a. v. een rijkswachter, die wordt vervolgd wegens een tijdens de dienst begane overtreding van de wegverkeers~
wetten en -reglementen, die geen betrekking heeft op of rechtstreeks verband houdt met de opdrachten bedoeld
in art. 25 Mil. Sv. (1). (Art!. 21, 23, eerste lid, 3°, en derde lid, Mil. Sv.)

2° Wanneer

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het tegen
eiseres drie vervangende gevangenisstraffen uitspreekt; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt ap de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwerpt
de voorziening voor het overige; veroordeelt eiseres in vier vijfde van de
kosten en laat het overige vijfde ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdend in hager beroep.
2 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal --:- Advocaten : mrs. Das~
sesse en M. Lefevre, Brussel.

een beschikking van de
raadkamer de beklaagde naar de politierechtbank heeft verwezen, de cor~
rectionele rechtbank in hager beroep
de beslissing heeft bevestigd waarbij
genoemde rechtbank zich onbevoegd
verklaarde, omdat de beklaagde onder
het militair gerecht viel, er tegen de
beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden
ingesteld, het vonnis van de correctionele rechtbank kracht van gewijsde
heeft verkregen en de onbevoegdverklaring gegrond lijkt, regelt het Hof
het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de krijgsauditeur (2).

(1) Zie Cass., 13 juni 1910 (Bull. en Pas.,
1910, I, 341). Op bet ogenblik van de feiten
maakt de rijkswacht nog deel uit van het Ieger, 4 nov. 1959 (A.C., 1960, 185), 12 jan. 1988,
A.R. nr, 1359 (ibid., 1987-88, nr. 288); 16 9-pril
1991, A.R. nr. 5410 (ibid., 1990-91, nr. 427).
(2) Zie Cass., 16 april 1991, A.R. nr, 5410
(A.C., 1990-91, nr, 427).
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-\RREST ( verta.Jing)

Nr. 267

2 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter T/erslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal.

(A.R. nr. P.93.0587.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
op 9 april 1993 ingediend door de
procureur des Konings te Namen
waarvan een eensluidend verklaard
afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer voor~
alsnog geen rechtsrniddel kan worden ingesteld en dat het vonnis van
de correctionele rechtbank kracht
van gewijsde heeft verkregen;
Dat uit de strijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert dat er grand bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
beklaagde Marque\ op het ogenblik
dat de hem ten laste gelegde feiten
zijn gepleegd, rijkswachter was en
dat de feiten tijdens de dienst zijn
gepleegd, zonder dat ze betrekking
hadden op of rechtstreeks verband
hielden met de opdrachten, bedoeld
in artikel 25 van de wet van 15 juni
1899 houdende lite! 1 van het Wethoek van Militaire Strafvordering;
dat, krachtens de artikelen 21, 23,
eerste lid, 3°, en derde lid van genoemde wet, aileen het militair gerecht bevoegd is;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 15 januari 1992
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beschikking; verwijst
de zaak naar de krijgsauditeur te
Lmk

Nr. 267

1e

KA:\IER -

3 juni 1993

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BCRGERLIJKE ZAKE:'IO - GEWETTIGDE VERDE~
KI:\G - VREDEGERECHT - 0:\TIREKKI:-<G VORDERI:\G - VERZOEK - 0:\TI.A:\KELIJK
HEID - VEREISTE

2°

WRAKING - BCRGERLIJKE ZAKE-:'11 VREDERECHTER GEWETIIGDE VERDE':'i"
KI:\G - 0:\TIREKKI\"G - 0:\DERSCHEID

1o en 2° Het Hoi wijst het verzoek tot

onttrekking op grand van gewettigde
verdenking van een vredegerecht af,
wanneer uit de bewoordingen van het
verzoek blijkt dat de verdenking enkel
betrekking heeft op de vrederechter en
niet op de rechters-plaatsvervangers in
dat gerecht; gesteld dat de aangevoerde motieven een of meer gronden tot
wraking zouden opleveren t.a. v. de vrederechter, staat het niet aan het Hot'
daarvan kennis te nemen (1). (Artt. 648
e.v. en 828 e.v. Ger.W.)

(1) Z1e Cass., 17 maart 1982, A.R. nr 2220
(A.C, 1981-82, nr 426), en 21 nov 1985, A.R
nr 7527 (ibid., 1985·86, nr 197); zre ook Cass.,
16 nov 1988, A.R. nr 7109 (ibid., 1988-89, nr
159), en 22 nov 1990, A.R. nr 8699 {ibid.,
1990-91, nr 160)

Nr. 268
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(DE:\'lARTI?-J, AT.:RY, AL:RY PIRET)
ARREST ( vertaJing)
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Nr. 268
1~

KA:\IER -

3 juni 1993

(A.R. nr. C.93.0096.F)

HET HOF; - Gelet op het op 12
maart 1993 op de griffie van het Hof
neergelegde verzoekschrift (( tot ont~
trekking aan het Vredegerecht van
het kanton Dinant van de onder het
nummer 32/93 op de algemene rol
van die rechtsmacht ingeschreven
zaak op grand van gewettigde verdenking >>;
Overwegende dat uit de bewoordingen van dat verzoek blijkt dat
het enkel ertoe strekt de zaak te
onttrekken aan de heer de Pierpont,
vrederechter van het kanton Dinant;
dat de tot staving van het verzoek
aangevoerde verdenking aileen op
die magistraat betrekking heeft; dat
zij geen betrekking heeft op een van
de rechters-plaatsvervangers in dat
gerecht;
Dat, gesteld dat de in het verzoek
aangevoerde motieven een of meer
gronden tot wraking zouden opleveren ten aanzien van de in de verdering genoemde magistraat, bet niet
aan het Hof staat daarvan kennis te
nemen, zoals blijkt uit de artikelen
828 e.v. van het Gerechtelijk Wethoek;
Dat de vordering niet ontvankelijk is;

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt de eisers in de kos~
ten.
3 juni 1993 - 1~ kamer - VoorzJtter
de h. Sace, afdelingsvoorz1tter - Fer
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklw
dende conclusJe van mevr Ltekendael,
advocaat-generaal - Advocaat mr Hou
tekler

1° NATUURRAMP -

SCHADE - HERSTEL
- FINANCii':LE STAATSTEGEMOETKOMI:-JG VERGOEDBARE SCHADE - RECHTSTREEKSE
SCHADE - BEGRIP

2° NATUURRAMP -

SCHADE - HERSTEL
- VERGOEDI:'\G - FI:'\A:'\CIELE ST•.\.,\TSTEGE·
:\IOETKO:\II:'\G - YASTSTELLI:'\G - AA.:\1\'E:'\DI);'G

3° NATUURRAMP -

SCHADE - HERSTEL
- \'ERGOEDI:'\G - FI:'\.-\:'\ClELE ST..\ATSTEGE:\IOETKO:\II:'\G - YASTSTELLI:'\G - AAX\\'EXDI:\'G

1° Niet naar recht

~-erantv.·oord is de beslissing yan de rechter die de aankoop
Yan elektrische kachels, het huren van
gasflessen, de aankoop ~-an nood~·er
lichtingsmateriaal en het overmatig
elektriciteitsverbruik ten ge\·olge \·an
een natuurramp beschouv.:t als een
rechtstreekse schade die door die natuwTamp is ~·eroorzaakt en aanleiding
geeft tot een financiele staatstegemoetkoming. (Art. 1, § 1, wet 12 juli 1976.)

2" l\riet naar recht n?rantn-oord is de beslissing ~-an de rechter die de Staat
w.>roordeelt om aan de getroffene van
een natuurramp het bedrag ~·an bepaalde aankopen en huur terug te betalen, hoer.,:el niet blijkt dat dit bedrag
werd betaald ~·oar de herstelling, de
wederopbouw of de tredersamenstelJing van Jichamelijke {{oederen (Art. 8,
§ 1, A, wet 12 juli 1976.)
3" Niet naar recht . .-eranf:T,roord 1s de be-

shsswg van de rechter d1e de Staat
veroordeelt om aan de getroffene t·an
een natuurramp een met z1;n totale
schade overeenstemmend bedrag te
betalen, zonder rekenmg te houden
met de berekenmgsw1jze en het abat
tement \-'an de wet (Art 10 wet 12 JUh
1976)
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(BELGISCIIE STAAT - :\II:\'. V. \'ERKEERSWEZEX
E:\ \'AX OPE:\BARE BEDRIJ\'E:\ T. LAEXE~)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9607)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1, § 1,
van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen bepaalt dat de rechtstreekse, materiEHe en zekere schade aan private lichamelijke goederen, roerende en onroerende, aanleiding geeft tot een financiele tegemoetkoming;
Dat, volgens artikel 8, § 1, A, van
dezelfde wet, de in aanmer king genom en schade wordt geraamd op
basis van de normale kosten, op de
dag van het schadelijk feit, van de
herstelling, van de wederopbouw of
van de wedersamenstelling van de
geteisterde goederen;
Overwegende dat het arrest, door,
enerzijds, te zeggen dat de aankoop
van elektrische kachels, het huren
van gasflessen, de aankoop van
noodverlichtingsmateriaal en het
overmatig elektriciteitsverbruik als
een rechtstreekse schade moeten
worden beschouwd en, anderzijds,
de Staat te veroordelen om het bedrag van die aankopen en huur terug te betalen, hoewel niet blijkt dat
dit bedrag werd betaald voor de
herstelling, de wederopbouw of de
wedersamenstelling van lichamelijke goederen, de in deze onderdelen
aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

Nr. 269

Over het tweede middel:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het bedrag van
101.507 frank overeenstemt met de
totale schade van verweerster;
Overwegende dat het arrest, door
het bedrag toe te kennen zonder rekening te houden met de berekeningswijze en het abattement van
artikel 10 van de wet van 12 juli
1976, die wetsbepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Luik.
3 juni 1993 - 1e kamer - Voorzittel':
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggevel': mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn,

Nr. 269
1e

I<A:\IEH. -

4 juni 1993

1° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER l:'>! KORT GEDl:\"G - TOETSI::-.JG.

2° KORT GEDING -

OGE:\'SCHIJ)JLI.JKE
- SCHE:\DI:-.;G VAN HET MATE"
H.IELE RECHT
RECHTE~

1° De rechtel' in kart geding, die, om een
maatregel tot bewal'ing van recht te
bevelen, zich ertoe beperkt de ogen-

Nr. 269
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schijnlijke rechten van partijen te on~
derzoeken, overschrijdt zijn bevoegdheid niet indien hij daartoe geen
rechtsregels betrekt die de voorlopige
maatregel die hi} beveelt, niet redelijk
kunnen schragen. (Artt. 584 en 1039
Ger.W.) (!)
2° De rechter in kart geding die, om een

maatregel tot bewaring van recht te
bevelen, zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van partijen te onderzoeken, spreekt zich ten grande
niet uit over de rechten van partijen
en schendt bet materii:Jle recht niet dat
hij in zijn beoordeling betrekt (2).
(!\OXI:\KLIJKE BELGISCHE R\SKETB.-\LEO:\D
Y.Z.W. T. :\IC CLOl'D)
.-\RREST

(A.R. nr. 8067)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 6, 6bis, 97 van
de Grondwet, 584 en 1039 van bet Gerecbtelijk Wetboek,

doordat bet bestreden arrest de verdering van verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaart door eiseres
te veroordelen « om binnen de drie werkdagen na de betekening van huidig arrest en ten voorlopige titel in afwachting
dat de rechter ten grande uitspraak zal
hebben gedaan, (verweerder) aan te slu_iten als lid met toewijzing aan Suna1r
BCO Oostende en te erkennen als volwaardig speler van Belgische nationaliteit die in aanmerking komt voor de Belgiscbe nationale ploeg heren zodanig dat
hij als " basketbal-belg" kan aantreden
in de competitie van lste nationale heren, dit op straffe van verbeurte van een
dwangsom v.an 50.000 frank per dag vertraging », ep te zeggen « dat huidig arrest zal ophouden uitwerking te bebben
indien (verweerder) binnen de maand na
de betekening van huidig arrest de rechter ten grande niet heeft geadieerd », op
(1) en (2) Cass., 22 feb 1991, A R nr 6340
(A.C., 1990-91 nr 341)
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grand van de volgende overwegingen :
<<
( ... )
dat (eiseres) het voorstelt alsof
(verweerder) twee totaal onderscheiden
maatregelen vordert, nl. en~rzijds zijn
aansluiting bij de KBBB met toewijzing
aan Sunair BCO Oostende en.·. anderzijds
zijn erkenning als speler vart Belgische
nationaliteit die voldoet aan de voorwaarden om gekwalificeerd 'te worden
voor de nationale ploeg heren; (... ) dat
beide maatregelen uiteraard een geheel
vormen, daar (verweerder) niet aan de
slag kan bij Sunair BCO Oostende indien hij door deze vereniging niet kan
opgesteld worden als Belgis¢he speler;
(... ) dat, in tegenstelling met wat de eerste rechter schijnt te menen., de vraag
van (verweerder) niet impliceert dat hem
toelating zou worden verleend om in de
Belgische nationale ploeg heren te spelen; dat er een duidelijk onderscheid
client gemaakt tussen enerzijds, erkend
worden als speler die in aanmerking
komt :.. om voor de nationale ploeg gekwalificeerd te worden, en, ·anderzijds,
effectief aangeduid te worde~ door de
keuzeheer van de KBBB om voor de nationale ploeg te spelen; (... ) ditt (eiseres)
stelt dat de gevraagde maatr~gelen niet
kunnen bevolen worden, nu (verweerder)
tot heden nagelaten heeft zijn aansluiting bij de KBBB op een geldige wijze
aan te vragen, nL door middel van de
daartoe bestemde " open kaart" en mits
vermelding van de gegevens Op de identiteitskaart van de aanvrager; (... ) dat (eiseres) evenwel vooreerst niet aantoont
dat de hiervoor aangehaalde formaliteiten door zijn reglement op straffe van
nietigheid zijn voorgeschreven; dat hij
zelfs niet aangeeft op welke Pepalingen
van het reglement, dat trouwens door
geen der partijen in extenso wordt voorgelegd alhoewel het hof niet kan geacht
worden bet te kennen, hij zich steunt;
(... } dat uit de neergelegde stukken, alsmede uit de uitleg verschaft ter zitting
(van) het hof, duidelijk kan uitgemaakt
worden dat de niet-naleving van deze
formaliteiten niet de reden is geweest
voor (eiseres) om geen gevolg te geven
aan bet verzoek van (verweerder); dat
het er verweerder (lees: eiseres) om te
doen is, om redenen die op zichzelf zeker lovenswaardig zijn, te verhinderen
dat (verweerder) dadelijk als "genaturaliseerde" Belg zou kunnen aantreden in
de competitie van de lste nationale heren terwijl Sunair BCO Oostende ver
weerder zijn twee buitenlanders zal kunnen opstellen; dat (eiseres) zich achteraf
niet kan verschuilen achter de niet-nale-
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ving van bepaalde formaliteiten, maar
haar beslissing moet beoordeeld worden
:z;oals zij in werkelijkheid voorligt; ( ... )
dat art. 245 van het reglement van de
KBBB a.m. bepaalt: " ... Mogen deelnemen aan de wedstrijden tellende voor
bet kampioenschap : 1. Aantal toegelaten
spelers: Maximum 10, waarvan 8 (acht)
gekwalificeerd kunnen worden volgens
de FIBA-regels, voor de nationale ploeg
heren ... dit is aileen geldig voor de lste
nationale afdeling heren ... 2. In alle andere nationale en proviciale afdelingen
die aanleiding geven tot stijgen of dalen,
heren en dames : geen buitenlanders ... ";
dat, alhoewel het reglement van de FIBA
evenmin door ·partijen wordt voorgelegd,
deze het over eens zijn dat een "genaturaliseerde" speler (waarmede ongetwijfeld client gelijkgesteld diegene die een
nationaliteitskeuze heeft gedaan) slechts
kan uitkornen voor de nationale ploeg
van het land waarvan hij de nationaliteit
bekwam na een wachttijd van drie jaren;
( ... ) dat (eiseres) ten onrechte voorhoudt
dat hij gehouden is de door de FlEA
voorgeschreven regels te eerbiedigen op
straffe van het oplopen van sancties en
derhalve niet in de· mogelijkheid is aan
de vraag van (verweerder) te voldoen, zodat deze laatste eventueel de FIBA had
dienen te dagvaarden; ( ... ) dat hiervoor
reeds werd gezegd dat er een onderscheid dient gemaakt tussen, enerzijds,
de erkenning van een "genaturaliseerde" speler als in aanmerking komend
voor de nationale ploeg en, anderzijds,
het effectief opstellen van deze speler in
die ploeg; dat enkel in dit laatste geval
de FlEA, die enkel bevoegd is waar het
internationale competities betreft, eventueel sancties zou kunnen overwegen tegen de KEBE of de club waarbij (verweerder) is aangesloten; dat m.a.w. wanneer (verweerder) enkel in de Eelgische
competitie wordt opgesteld als "basketbal-belg ", (eiseres) geen sancties hoeft te
vrezen vanwege de FlEA ( ... ); dat nu (eiseres) de opstelling van de nationale
ploeg heren zelf in handen heeft, zij er
zel£ zorg kan voor dragen dat er tegenover de FlEA geen problemen riJZen; ·( ... )
dat m artikel 245 van het reglement, (eiseres) een regeling heeft overgenomen
en toepasselijk gemaakt op de nationale
competitie die door de FIBA werd uitgewerkt voor mternationale wedstrijden
d1e onder haar bevoegdheid vallen; dat
md1en op grand van deze bepaling (verweerder) de eerste drie jaar, wanneer hij
Ultkomt m 1ste natwnale in de Eelgische
competitle, gelljkgesteld wordt met een
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buitenlander en niet met een speler die
door geboorte Belg is, zulks een vrije
keuze is van (eiseres) die haar geenszins
wordt opgelegd door de FlEA; dat (eiseres) in haar conclusie trouwens toegeeft
dat zij de beperkingen voorzien in bet
FlEA reglement heeft overgeplaatst naar
de nationale competitie, niet omdat zij
hiertoe verplicht was door de internationale federatie, maar ter bescherming
van de jeugdwerking van de Eelgische
verenigingen; (... ) dat de vreemde, echtgenoot van een Eelg, die de Eelgische
nationaliteit verkrijgt op grand van artikel 16, § 2 van de wet van 28 juni 1984,
weliswaar niet gelijkgesteld wordt met
een Eelg door geboorte en o.m. verstoken blijft van een aantal politieke rechten ( ... ), maar hij behoudens de uitdrukkelijk in de Grondwet bepaalde uitzonderingen, dezelfde rechten geniet als de
Eelg door geboorte; dat er trouwens een
duidelijke tendens is om beide statuten
steeds dichter bij elkaar te brengen (zie
wijzigingen van 1 februari 1991 van de
artikelen 86 en 50 eerste lid van de
Grondwet, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 15 februari 1991); ( ... ) dat
(eiseres) door, ingevolge artikel 245 van
haar reglement, de deelname aan de
competitie in lste nationale heren van
diegene die de Eelgische nationaliteit
heeft verworven overeenkomstig artikel
16, § 2 van de wet van 28 juni 1984 afhankelijk te stellen van strengere voorwaarden dan diegene die worden opgelegd aan spelers die Belg zijn door
geboorte, meer bepaald het opleggen van
een wachttermijn van drie jaar, ogenschijnlijk een door de Grondwet of de
wet niet toegelaten discriminatie invoeJt
tussen Belgen en derhalve het gelijkheidsbeginsel van artikel 6 van de
Grondwet schendt; (... ) dat de door (verweerder) gevorderde maatregel van aard
is deze discriminatie op te heffen en een
einde te stellen aan het nadeel dat hij
hierdoor ondergaat; ( ... ) .dat de door de
rechter in kart geding bevolen maatregelen echter niet zodanig mogen zijn dat
de rechtspositie van partijen definitief
wbrdt gewijzigd; dat dit laatste het geval
zoU zijn indien de hierna bevolen maatregelen niet zouden beperkt worden in
de tijd en afhankelijk gesteld worden
van het instellen door (verweerder) van
een procedure ten grande )),
terwijl, eerste onderdeel, aileen wetgevende akten en bestuurlijke overheidshandelingen door d!';! rechter, kunnen
worden getoetst aan de regels "Van de. ge-
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lijkheid der Belgen voor de wet en van
de niet-discriminatie, vervat in de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, doch
geen overeenstemming met deze beginselen kan worden gevergd van een handeling of akte van een privaatrechtelijke
rechtspersoon, zoals de bepaling van het
reglement van eiseres, die voorschrijft
dat een ploeg, die deelneemt aan de wedstrijden van bet kampioenschap van de
eerste nationale herenafde1ing, moet zijn
samengesteld uit ten hoogste tien spelers, waarvan er ten hoogste twee van
vreemde nationaliteit mogen zijn, en dus
ten minste acht van Belgische nationaliteit moeten zijn, met dien verstande dat
laatstvermelden, indien zij geen Belg
zouden zijn door geboorte, doch deze
natonaliteit later zouden hebben verkregen, gedurende ten minste drie j aar de
Belgische nationaliteit moeten bezitten,
en de beslissing van eiseres overeenkomstig deze bepaling; een privaatrecbtelijke
rechtspersoon immers niet beschikt over
een subjectief recht ten aanzien van een
andere privaatrechtelijke rechtspersoon,
dat zou geput worden uit voormelde
grondwettelijke bepalingen, en Jaatstvermelde ertoe zou verplichten deze na te
leven; zulks oak geldt als de eiser in kort
geding voorboudt in andere subjectieve
rechten, als het recht op arbeid en de
recbten voortvloeiend uit de Belgiscbe
nationaliteit, benadeeld te zijn door een
ongelijke behandeling die strijdig zou
zijn met bedoelde grondwettelijke bepalingen; de rechter in kort geding weliswaar een maatregel mag bevelen om een
einde te stellen aan een ogenschijnlijke
onwettigheid, zoals een ogenschijnlijke
schending van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, doch er geen
schijn van recht in het voordeel van de
eiser in kort geding kan bestaan, wanneer de onwettigbeid die volgens de
rechter schijnt te bestaan, geen onwettigheid kan zijn, omdat, zoals voormeld,
de handeling of akte van de verwerende
partij in kort geding l).iet ffiet genoemde
grondwettelijke beginselen .iil overeenstemming client te zijn, het bestreden arrest derhalve niet wetiig kon beslisSen
dat eiseres, door de deelname aan de
wedstrijden van het kampioeriSchap van
de eerste nationale herenafdeling door
de speler, die de Belgische nationaliteit
heeft verworven door na zijn buwelljk
met een Belgische vrouw de homologatie
van zijn verklaring tot het verkrijgen
van dEi Bclgische nati0nal1teit te -hebben
bckomen, afhankelijk te stellen van een
strengere voorwaarde dan deze die geldt
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voor spelers die Belg zijn door geboorte,
met name een wachttermijn van drie
jaar, ~< ogenschijnlijk een door de Grandwet of de wet niet toegelaten discriminatie invoert tussen Belgen en derbalve het
gelijkbeidsbeginsel van artikel 6 van de
Grondwet schendt ))' en dat « de door
(verweerder) gevorderde maatregel van
aard is om deze discriminatie op te heffen en een einde te stellen aan hct nadeel dat hij hierdoor ondergaat )) (scherrding van artikelen 6, 6bis van de Grandwet, 584 en 1039 van het Gerechtelijk
Wetboek};

tweede onderdeel, de grondwettelijke
regels van de geEjkheid der I3elgen voor de
wet en van de niet-discriminatie niet uitsluiten dat een verschil in bchandeling tussen bepaalde categorieen van personen
wordt ingesteld, voor zover voar het criterium van onderscheid een objectieve
en redelijke verantwoording bestaat, die
moet worden beoordeeld rekening boudend met het doel en de gevolgen van de
bestreden maatregel, en bet gelijkbeidsbeginsel geschonden is wanneer vaststaat dat geen verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel; het bestreden
arrest derhalve, door, enerzijds, te beslissen dat eiseres, door de deelname aan de
weds~rijden van het kampioenschap van
de eerste nationale herenafdeling door
de ·speler, die de Belgische nationaliteit
heeft verworven door na zijn buwelijk
met een Belgische vrouw de bomologatie
van zijn verklaring tot het verkrijgen
van de Belgische nationaliteit te hebben
bekomen 1 afhankelijk te stellen van een
strengere voorwaarde dan deze die geldt
voor spelers die Belg zijn door geboorte,
met· name< een wachttermijn van drie
jaar, « ogenschijnlijk een door de Grandwet- of de wet niet toegelaten 'discriminatie ir:woert tussen Belgen en derhalve het
gelijkheidsbeginsel van artikel 6 van de
Grondwet schefldt », hetg€en noodzakclijkerWijze moet insluiten dater voor het
onderscheid tussen een Belg 'door geboorte, en een Belg die de nationaliteit
o,P .- voormelde wijze later verkregen
hceft, naq.r het oordeel van .de appelrecbter geen objectieve en redelijke verant, woording bestaat, evenmin. als een verband vai,J., evenredigheid tusseri het door
bet 01;1ders~heid beoogde doel en het
. aarigewende. middel, doch, anderzijds, .te
:overwegen ·_« dat het er (eiseres) Oill te
doeil is,. 0111. r~denen die op zicbzelf ze)<er. loven~waardig zijn, te \.;erhinderen
dat {vetwe~.rder) dadelijk als " genatura-
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liseerde " Belg zou kunnen aantreden in
de competitie (... ) terwijl Sunair BCO Oostende verder zijn twee buitenlanders zal
kunnen opstellen », en dat eiseres voor
de gelijkstelling, gedurende de eerste
drie jaren van aansluiting, van een Belg
die zijn nationaliteit niet door geboorte
heeft verkregen met een vreemdeling, en
niet met een Belg door geboorte, gekozen heeft « ter bescherming van de
jeugdwerking van de Belgische verenigingen », welke beide aangehaalde overwegingen insluiten dat de appelrechter
van oordeel is dat er voor het onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat, en dat er een verband van evenredigheid bestaat tussen
middel en doel, aangetast is door een tegenstrijdigheid tussen de motieven van
zijn beslissing, of tussen bepaalde motieven en zijn beschikkend gedeelte (scherrding van artikel 97 van de Grondwet), en
het bestreden arrest derhalve, ten minste, door op evenvermelde gronden tot
een schending van het gelijkheidsbeginsel te besluiten, zonder vast te stellen
waarom er voor het gewraakte onderscheid ter zake geen objectieve en redelijke verantwoording, en geen verband
van evenredigheid tussen bet onderscheid en bet doel dat eiseres ermee beoogt zou bestaan, en dus zonder te aanvaarden, zoals door eiseres in conclusie
werd betoogd, dat het, met het oog op de
aanmoediging van de opleiding door de
clubs van jonge spelers die Belg zijn
door geboorte, of ten minste Belg zijn sedert geruime tijd, waaruit de nationale
ploeg moet worden samengesteld, die immers, zoals het bestreden arrest vaststelt
en tussen partijen niet was betwist, valgens de reglementering van de F.I.B.A.
uitsluitend moet bestaan uit spelers die
hetzij Belg zijn door geboorte, hetzij sedert ten minste drie jaar de Belgische
nationaliteit hebben verkregen, objectief
en redelijk verantwoord is de Belg geworden vreemdeling een wachttermijn
van drie jaar op te leggen alvorens hij
als Belg in de wedstrijden van de eerste
natonale herencompetitie kan uitkomen,
zodat de plaatsen die aan Belgen toekomen in de ploegen die aan deze competitie deelnemen, niet ten nadele van de
Belgen door geboorte en de Belgen die
deze nationaliteit reeds sedert geruime
tijd bezitten, door de andere Belgen, die
deze nationaliteit sedert minder dan drie
jaar hebben verkregen, zouden worden
ingenomen, en de clubs aldus minder
aandacht aan de opleiding van jongeren
van Belgische nationaliteit zouden beste-
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den, hetgeen de samenstelling van de
nationale ploeg zou bemoeilijken, alsmede dat het opleggen van bedoelde wachttermijn van drie jaar een middel is dat
met het beoogde doel niet onevenredig
is, de grondwettelijke beginselen van de
gelijkheid en niet-disciminatie miskent
(schending van artikelen 6 en 6bis van
de Grondwet) :

Overwegende dat de rechter in
kort geding maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen, indien
er een schijn van rechten is die het
nemen van een beslissing verantwoordt;
Dat de recbter die zicb ertoe beperk! de ogenscbijnlijke recbten van
partijen na te gaan en te onderzoeken, zonder da:arbij rechtsregels te
betrekken die de voorlopige maatregel die bij beveelt niet redelijk kunnen schragen, de grenzen van zijn
bevoegdbeid niet overscbrijdt;
Dat een dergelijke beslissing die
zich ten grande niet uitspreekt over
de recbten v~n de partijen, geen
schending inhoudt van het materiele
recht dat de recbter in zijn beoordeling betrekt;
Overwegende dat bet arrest, op
grand van de gegevens in feite en in
rechte die in het middel zijn weergegeven, zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van de partijen
na te gaan en te zeggen dat het reglement van eiseres ogenschijnlijk
een door de Grondwet of de wet niet
toegelaten discriminatie invoert tussen Belgen waaraan voorlopig een
einde moet worden gesteld; dat bet
de laatstgenoemde rechtsregels niet
onredelijk in zijn beoordeling betrekt;
Dat bet arrest aldus de in bet
middel aangewezen wetsbepalingen,
met uitzondering van artikel 97 van
de Grondwet, niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 juni 1993 - 1u kamer
Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen - Verslaggever:
de h. WaUters - GeliJkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade
en De Gryse.
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KAMER -

4 juni 1993

1° VERJARING TERMIJNEN -

BURGERLIJKE ZAKEN RECHTSVORDERING VAN VER

ZEKERAAR TEGEN VERZEKERDE - TERUGBE·

TALING VAN UITKERING AAN SLACHTOFFERS
VAN ONGEVAL.

2° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKE-

RING - UITKERING AAN SCHADELIJDER RECHTSVORDERING VAN VERZEKERAAR 'l'EGEN VERZEKERDE - VERJARINGSTERMIJN.

1o en 2° Wanneer de verzekeraar op
grand van de artt. 24 en 25.6 van de
WA.M.-modelpolis tegen de verzeker·
de een rechtsvordering instelt tot te·
rugbeta.ling van de door hem aan de
slachtoffers van een ongeval uitgekeer·
de bedragen, wordt de verjaring van
die vordering geregeld bij art. 32 Ver·
zekeringswet en niet bij art. 26 VT.Sv.
{R.V.S. N.V. T. VERVAECK;
AG. 1824 N.V. T. RUTTEN)
ARREST

(A.R. nr. 8097)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
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Over het derde onderdeel van het middel, gesteld als volgt: schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 32 van de
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, opgenomen in het Wetboek van
Koophandel, en 26 van de wet van 17
april 1878 haudende de vaarafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doorda.t het bestreden arrest, uitspraak
doende over het recht van verhaal van
eiseres tegen haar verzekerden Ronald
De Reydt (als bestuurder van het voertuig die het ongeval veroorzaakte) en
verweerder Francis Rutten (als houder
van dat voertuig) telkens gesteund op de
artikelen 24 en 25.6 van de polis, de vardering van eiseres tegen Ronald De
Reydt ontvankelijk en de vardering van
eiseres tegen verweerder Francis Rutten
onontvankelijk verklaart en eiseres tot
de kosten veroordeelt op grand van volgende overwegingen: « 1.5. De bij N.V.
Securitas (thans A.G. 1824) afgesloten typepolis bevat o.m. volgende bedingen :
"Verzekerde: ieder persoon wiens burgerlijke aansprakelijkheid door het kontrakt gedekt is. (... ) Art. 3. Dit kontrakt
dekt de burgerlijke aansprakelijkheid
van de verzekeringsnemer, van de eigenaar, van iedere houder en van iedere
bestuurder van het hierna omschreven
motorrijtuig met uitzondering van de
burgerlijke aansprakelijkheid van hen
die zich door diefstal of geweldpleging
de macht over het motorrijtuig hebben
verschaft. (... ) Art. 24. Ieclere tekortkoming van de verzekerde aan zijn verplichtingen ontneemt hem het recht op
de dekking van het kontrakt (... ). Wanneer krachtens de wet de Maatschappij
niettemin jegens de benadeelden rechtens gehouden is, heeft zij (...) een recht
van verhaal op de verzekeringsnemer en,
indien daartoe grand bestaat, ook de verzekerden die niet de verzekeringsnemer
zijn. Art. 25. De Maatschappij kan namelijk de rechten uitoefenen die haar bij
artikel 24 zijn toegekend (... ) 6) Wanneer
het motorrijtuig op het ogenblik van het
ongeval bestuurd werd door een persoon
die niet voldoet aan de voorwaarden
door de Belgische wet en reglementen
voorgeschreven om dat motorvoertuig te
mogen besturen, bij voorbeeld (... ) door
een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft. "(p. 7, onderaan, en 8, bovenaan) 2. Overwegende dat
appellanten op de eerste plaats verjaring
inroepen; 2.1. Overwegende dat door
Ronald De Reydt de driejarige verjaringstermijn wordt ingeroepen zoals
voorzien door het art. 32.1 o van de verze-
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keringswet van 11 juni 1874; dat hij erop
wijst dat hij slechts op 16.1.84 werd gedagvaard en het ongeval gebeurde op
27.9.76; dat de gebeurtenis waarop in casu de rechtsvordering is gegrond echter

niet het ongeval is, maar de betalingen
waartoe de verzekeraars aan de slachtof-

fers gehouden waren en die ze thans terugvorderen; dat deze minder dan drie
jaar v66r de betekende dagvaarding
plaats hadden; dat de opgeworpen excep-
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jaring en het verbod het bedoelde
misdrijf nag vast te stellen niets verandert (Arr. Cass., 1980, bl. 641, nr. 330.
Pas., 1980, I, 622 met gelijkluidende conclusie van procureur-generaal Dumont;
Franchimont, M., Manuel de PTocedure
Penale, bl. 173); dat de vordering van
N.V. Securitas tegen Rutten onontvankelijk is voor zover gesteund op de bedoelde bedingen van verzekeringspolis >>,

tie dus niet gegrond is; (p. 9, en 10, bovenaan) 3. Overwegende dat Francis Butten in hager beroep kwam tegen een
veroordeling, ingevolge een hem op 14
mei 1984 betekend dagvaardingsexploot;
dat de tegen hem ingestelde regresvordering van de toenmalige N.V. Securitas,
aldus het exploot, volgende rechtsgronden had : "Aangezien tweede gedaagde
een zware fout heeft begaan in de zin
van art. 1382 e.v. van het Burgerlijk Wethoek, van art. 16 van de wet van
11.6.1874, alsmede van art. 24 en 25.6 van
de typepolis, om reden dat hij als houder
van de bromfiets heeft toegestaan dat
De Reydt Ronald die geen 16 jaar was,
op het ogenblik van het ongeval met het
voertuig zou rijden "; dat, te oordelen
naar de voor het hof thans genomen conclusie, het ernaar uitziet dat aileen nag
de art. 24 en 25.6 van de modelpolis als
grondslag van de vordering wordt ingeroepen; 3.1. Overwegende dat de eis van
de N.V. Securitas er in deze laatste hypothese dus toe strekt te horen vaststellen
dat" (... ) het motorrijtuig op het ogenblik
van het ongeval bestuurd werd door een
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden van de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat voertuig
te besturen ", bepaaldelijk "door een persoon die de vereiste minimumleeftijd
niet bereikt heeft "; dat een dergelijke
vaststelling doen, in casu een vaststeiling zou uitmaken van een misdrijf, nl.
inbreuk op het art. 8.2.3°, al. 2 van het
verkeersreglement, dat dan echter wei
zou zijn begaan op 27.7.76; "dat nu, naar
luid van art. 26 van de wet van 17 april
1878, elke 'burgcrlijke vordering voigend
uit een misdrijf, verjaart door verloop
van vijf jaren, te rekenen van de dag
waarop het misdrij£ is gepieegd ' "; dat
opnieuw deze verjaring van rechtswege
is op het oog te houden (W. Wilms, De
verjaring van de burgerlijke vordering
voortspruitend uit een misdrijf, nr. 848,
biz, 270, en verdere verwijzingen in voet
noot 315); Overwegende dat het feit dat
de vordering van N.V. Secm·itas een con
tractuele basis zou hebben, aan deze ver

teTwijl, ( ... ), naar luid van artikel 32
van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, opgenomen in het Wetboek
van Koophandel, elke rechtsvordering
die voortvloeit uit een verzekeringspolis
verjaard is door verloop van drie jaren,
te rekenen van de gebeurtenis waarop ze
is gegrond; dat wanneer de verzekeraar
overeenkomstig de artikelen 24 en 25.6
van de W.A.M.-modelpolis tegen zijn verzekerde een rechtsvordering instelt tot
terugbetaling van de door hem aan het
slachtoffer van een ongeval uitgekeerde
bedragen, de verjaringstermijn eerst begint te lopen wanneer de verzekeraar
over een rechtsvordering beschikt om de
verzekerde tot terugbetaling te dwingen;
dat de gebeurtenis waarop die rechtsvordering is gegrond en die de verjaringstermijn doet ingaan, de uitkering is die
de verzekeraar heeft gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is tot
schadeloosstelling van de benadeelde,
terwijl, wanneer de W.A.M.-verzekeraar tegen zijn verzekerde een rechtsvordering instelt tot terugvordering van de
door hem aan bet slachtoffer van een ongeval betaalde bedrag, de verjaring van
deze rechtsvordering dus geregeld wordt
door hager genoemd artikel 32 van de
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen
en niet door artikel 26 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
en teTwijl het bestreden arrest bijgevolg de vordering van eiseres tegen haar
verzekerde Francis Rutten gesteund op
de artikelen 24 en 25.6 van de polis niet
wettig onontvankelijk kon verklaren wegens verjaring op grand van de boger geciteerde overwegingen betreffende de
vijfjarige verjaring vanaf de dag waaop
het misdrijf werd gepleegd waarvan
sprake in artikel 26 van de wet van
17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordermg,
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zodat het arrest schending inhoudt van
artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekeringen, opgenomen in het
Wetboek van Koophandel en van artikel
26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat, wanneer de verzekeraar op een van de gronden bepaald in de artikelen 24 en 25.6 van
de W.A.M.-modelpolis tegen de verzekerde een rechtsvordering instelt
tot terugbetaling van de door hem
aan de slachtoffers van een ongeval
uitgekeerde bedragen, de verjaring
van die vordering geregeld wordt
door artikel 32 van de wet van 11 juni 187 4 op de verzekeringen en niet
door artikel 26 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de vordering van eiseres krachtens artikel 26 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering is verjaard, de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
4 juni 1993 - 1c kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gel~jkluidende co.nclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. HUtzler en De Gryse.
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Tegen degene die een contractuele fout
begaat kan een vordering tot staking
op grand van art. 54 wet van 14 juli
1971 en art. 93 wet van 14 juli 1991
door een niet-contractant slechts worden ingesteld indien die tekortkoming
terzelfder tijd en los van het contract
schending oplevert van het verbod een
met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te stellen (1).
(HESSENATIE N.V. T. SEAPORT TERMINALS N.V.)
ARREST

(A.H. nr. 8390)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1992
door het Hof van Bcroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van artikelen 54 van de
wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, 93 van de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van
de consument, 1382 en 1383 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep vooraf beslist dat in se niet foutief zou zijn, behoudens onrechtmatige handelingen, het
feit dat eiseres vroegere klanten van andere havenbedrijven tot zich zou trekken, vermits het afwerven van clii:\nteel
tot het wezen van de concurrentie behoort, doch vervolgens oordeelt dat een
wanprestatie van louter contractuele
aard door een derde op grond van artikel
1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek
evenals op grand van artikel 54 van de
wet op de handelspraktijken kan worden
ingeroepen wanneer die wanprestatie
van contractuele aard schade kan berokkenen aan een derde; het hof van beroep
vervolgens zich ertoe beperkt te onderzoeken of eiseres al dan niet een inbreuk heeft gepleegd op de bijzondere
en beperkende bepaling in de concessievootwaarden en oordeelt dat eiseres een
onrechtmatige handelspraktijk pleegt in
het geval waarin zij de voorwaarde van
de concessieovereenkomst niet zou nale(1) Zie Cass., 25 nov. 1943 (AIT Hoi van ·verbrekmg, 1944, 32); 26 maart 1992, A.R. nr 9261
(A.C., 1991-92, nr. 400); DIRIX, E., Obligu.tmre

verhoudingen tussen contractcmten en derden,
1984, nrs. 242 e.v., mzonderhe1d nr 265.
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ven, en dit op grand van de volgende
overwegingen: << ( ••• ) dat de betwisting
client opgelost te worden, uitsluitend in
het raam van de W.H.P. d.d. 14 juli 1971,
in de bevoegdheid van de stakingsrech~
ter >>' (bestreden arrest, blz. 9) (... ); << ( ••• )
dat bet hof van beroep dus wei moet on~
derzoeken of (eiseres) de voorwaarden
en de verbintenissen van die concessie
naleeft en zo neen, of dit t.a.v. (verweer~
ster) een oneerlijke praktijk uitmaakt en
schade toebrengt aan Seaport Terminals
in de zin van art. 54 W.H.P., gebaseerd
op art. 1382 B.W.; (... ) dat de overeen~
komst tussen de Stad en (eiseres) als
overeenkomst weliswaar een « res inter
alios acta » is maar (verweerster) een beroep kan doen op het bestaan van die
overeenkomst en op grand van art. 54
W.H.P. een vordering kan instellen, die
gegrond zou zijn indien (verweerster)
aantoont dat (eiseres) de voorwaarden,
bepaald in de overeenkomst, niet naleeft
ten nadele van (verweerster); (... ) dat derden zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van een overeenkomst om een
prestatie af te dwingen van een der contractanten, doch zij wel kunnen steunen
op aile externe effecten van die overeenkomst· (Cass., 3.11.89, R. W., 1989·90, 1256;
P. va~ Ommeslaghe, << Examen de jurisprudence 1974 a 1982, Les Obligations >>,
R.C.J.B., 1986, p. 183·184, randnummer
81); (... ) dat een wanprestatie van contractuele aard, zeals voorgehouden door
(verweerster) tussen de Stad Antwerpen
en (eiseres), en die schade kan berokkenen aan een derde a.m. (verweerster)
door die derde op grand van art. 1382
e.v. B.W., evenals op grand van art. 54
W.H.P., kan worden ingeroepen; (Dirix
E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, p. 195-197) '' (bestreden arrest, blz. 10·11); ( ...) « ( ... ) dat
het hof van beroep thans moet nagaan of
(eiseres) al dan niet inbreuken he eft gepleegd op de bijzondere en beperkende
bepaling; dat een eventuele inbreuk op
deze bepaling immers foutief zou zijn;
dat in se niet foutief zou zijn, behoudens
onrechtmatige handelingen, het feit dat
(eiseres) vroegere klanten van andere
havenbedrijven tot zich zou trekken, vermits het afwerven van clienteel tot het
wezen van de concurrentie behoort; (zie
supra); dat wel foutief zou zijn het geval
waarin (eiseres) de voorwaarden van de
concessieovereenkomst niet zou naleven;
dat (verweerster) moet aantonen dat (eiseres) de voorschriften van de concessieovereenkomst niet heeft nageleefd »; {bestreden arrest, blz. 14); het hof van
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beroep vervolgens beslist dat eiseres inbreuken heeft gepleegd op de bijzondere
concessievoorwaarde en eiseres op die
grondslag veroordeelt tot het staken van
deze handelingen onder verbeurte van
een dwangsom,

terwijl overeenkomstig artikel 54 van
de wet van 14 juli 1971 verboden is elke
met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad waarbij een handelaar of een
ambachtsman de beroepsbelangen van
een of meer andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht te schaden en
overeenkomstig artikel 93 van de wet
van 14 juli 1991 verboden is elke met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
waardoor een verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers
schaadt of kan schaden; dat niet als strijdig kunnen beschouwd worden met de
eerlijke handelsgebruiken handelingen
die op zichzelf niet strijdig zijn met de
bedoelde gebruiken maar die enkel verboden zijn krachtens een contractuele
bepaling; tussen partijen er geen betwisting over bestond dat de voorwaarden
bedongen in artikel 11 van de concessieovereenkomst tussen eiseres en de stad
Antwerpen van contractuele aard zijn en
de handelingen die aan eiseres werden
aangewreven door verweerster niet het
voorwerp uitmaken van enige bijzond~re
wettelijke bepalingen noch van emge
specifieke regeling in de wet. op de handelspraktijken; dat opdat artlkel 54 van
de wet van 14 juli 1971 welke wet van
toepassing is op de handelingen gesteld
v66r 1 maart 1992 en artikel 93 van de
wet van 14 juli 1991 welke wet van toepassing is op de handelingen verricht na
1 maart 1992 van toepassing zouden zijn,
de feitenrechters dienen vast te stellen
niet enkel dat de gelaakte handeling een
tekortkoming uitmaakt aan een contractuele verplichting maar dat deze handeling tegelijkertijd en los van enige contractuele verplichting op zichzelf een
daad is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, met andere woorden een inbreuk vormt op de algemene zorgvuldigheidsnorm voorgeschreven door artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek; te dezen de appelrechters enkel onderzoeken
of eiseres al dan niet een inbreuk heeft
gepleegd op de bijzondere contractuele
concessievoorwaarden zonder te onderzoeken of deze handelingen op zichzelf,
los van enige contractuele verbintenis,
een oneerlijke handelspraktijk uitmaken
doch integendeel oordelen dat verweerster een beroep kan doen op het bestaan
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van de concessieovereenkomst en op
grand van artikel 54 van de wet op de
handelspraktijken een vordering kan instellen die gegrond is indien verweerster
aantoont dat eiseres de :voorwaarden, bepaald in de overeenkoinst, niet naleeft
ten nadele van verweerSter en de appelrechters verder oordelE~n dat een wanprestatie van contractV.ele aard, zoals
voorgehouden door vet;weerster tussen
de stad Antwerpen en:· eiseres en die
schade kan berokkenen aan een derde,
onder meer verweersteti, door die derde
op grand van artikel 1382 e.v. van het
Burgerlijk Wetboek evEmals op grand
van artikel 54 van de wet op de handelspraktijken kan worden·, ingeroepen, het
hof van beroep te AntWerpen derhalve
alle in het roiddel aangeduide wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat een vordering
tot staking op grand van artikel 54
van de wet van 14 juli 1971 en van
artikel 93 van de wi)t van 14 juli
1991 door een niet-contractant
slechts kan worden ingesteld tegen
degene die een contractuele fout begaat, indien die tekortkoming terzelfder tijd en los va11 het contract
schending oplevert van het verbod
een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te 'stellen;
Overwegende dat het arrest incidenteel vaststelt dat eiseres op de
markt van de containertrafiek in de
Antwerpse haven een machtspositie
heeft en hieruit enkel afleidt dat de
beperkende voorwaar?-en aan eiseres opgelegd rechtsgeldig zijn onder
het oogpunt van het mededingingsrecht zodat eiseres verplicht is de
concessieovereenkomst na te leven;
dat de appelrechters voor het overige hun oordeel dat eiseres « zich
aan oneerlijke mededinging heeft
schuldig gemaakt "• afleiden uit de
enkele omstandigheid dat de contractuele wanprestatie schade berokkent aan verweerster;
Dat het arrest, dat niet onderzoekt of de contractuele tekortkoming los van het contract een
schending oplevert van het verbod
een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te stellen, de in
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het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de overige middelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.
4 juni 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Geli,jkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Verbist en Dassesse.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE

ANDERE WIJZEN VAN BEE!NDIGING - EENZIJDIGE WIJZIGING VAN ESSENTIELE BESTANDDELEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - KENNISGEVING VAN DE BE:i!:INDIGING DOOR DE TEGENPARTIJ - GEVOLG.

Wanneer de werknemer ter kennis van
de werkgever brengt dat hij de arbeidsovereenkomst als befiindigd beschouwt, omdat de werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging in een
essentieel bestanddeel van de overeenkomst heeft aangebracht, is de ar-
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beidsovereenkomst op het tijdstip van
die kennisgeving in elk geval onherroepelijk en definitiet' befiindigd (1).
(DE CALUWE T. DENYS N.V.)

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft

in substantie gezegd:
Eiser die tewerkgesteld was bij verweerster, heeft haar bij schrijven van 15
april 1987 meegedeeld dat hij de arbeidsovereenkomst als bei:Hndigd beschouwt,
omdat zij als werkgever eenzijdig een
belangrijke wijziging in een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst heeft
aangebracht (2). Verweerster heeft zulks
enerzijds betwist, maar heeft anderzijds
eiser wegens dringende reden ontslagen,
zo tach zou worden aangenomen dat zij
de arbeidsovereenkomst eenzijdig zou
hebben be€indigd.
Volgens het arrest van 27 april 1977 (3}
beslist de rechter die vaststelt dat een
arbeidsOvereenkomst door een partij
werd beeindigd, wettig dat de daaropvolgende beeindiging wegens een dringende
reden doelloos wordt. Het arrest van 4
september 19'78 (4) beslist dat, wanneer
de werkgever de arbeidsovereenkomst
door een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel heeft beeindigd, de
omstandigheid dat de werknemer ter
kennis brengt dat hij zelf de overeenkomst be6indigt wegens een dringende
reden, aan de werknemer niet het recht
ontneemt om zich op de bei:Hndiging door
de werkgever te beroepen, tenzij hij zich
met de wijziging akkoord heeft verklaard. Het arrest van 12 september 1988
(5} oordeelt dat de partij die de arbeidsovereenkomst be€indigt, het gegeven
ontslag niet eenzijdig kan herroepen.

(1) Zie·:de_ verwijzingen ·in concl. O.M.
(2) Volgens de vaste rechtspraak van het
Fio£ wordt de arbeidsovereenkomst onrechtmatig be8indigd door de partij die eenzijdig een
essentieel bestanddeel van de overeenko'mst in
belangrijke mate wijzigt (zie o.m. Cass., 15 jan.
1979 (A.C., 1878-79, 544); 17 maart 1986, A.R.
nrs. 71.73 en 7478 (A.C., 1985-86, nr. 452) en -10
£eb. 1992, AR. nr 0257 (A.C., 1991-92, nr. 299}.

(3}

In deze zaak heeft eiser geen ontslag
gegeven, maar wel gesteld dat verweerster de overeenkomst heeft bei:Hndigd.
Door die stPlling en de mededeling ervan
aan verweerster, heeft hij aldus te kennen gegeven dat hij de arbeidsverhouding als beeindigd beschouwt, al is dat
dan door toedoen van verweerster zelf.
Ten aanzien van het gevolg op het voortbestaan van de dienstbetrekking is die
handeling gelijk te stellen met een antslag : de arbeidsovereenkomst is onherroepelijk en defintief beeindigd.

•

*

Nu zou nog.de vraag kunnen worden
gesteld wanneer de arbeidsovereenkomst
in deze hypothese eindigt.
Door een belangrijke wijziging van
een essentieel bestanddeel houdt de aangegane arbeidsovereenkomst door die
wijziging en dus op dat tijdstip op te bestaan. De arresten van 17 maart 1986 (6)
en 10 februari 1992 (7} bevestigen dat de
partij die de wijziging aanbrengt, onmiddellijk een einde aan de overeenkomst
maakt. De arresten van 7 januari 1980
(8) en 28 juni 1982 (9) nemen wel aan
dat, wanneer de werkgever een essentieel bestanddeel heeft gewijzigd, de
werknemer over enige bedenktijd beschikt om zich erover te beraden of hij
zich op. die wijziging zal beroepen om de
arbeidsovereenkomst als beeindigd te beschouwen; die arresten beslissen tevens
dat de werknemer intussen mag blijven
voortwerken.
In deze zaak staat nochtans niet vast
of verweerster werkelijk een essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
heeft gewijzigd en de overeenkomst dus
beeindigd heeft. Eiser heeft dat aileen
beweerd en op die grand aan verweerster meegedeeld dat hij de overeenkomst
als beeindigd beschouwt.
Enig vast gegeven is dus dat eiser de
atbeidsovereenkomst als beeindigd beschouwt en dat hij daarvan kennis heeft
gegeven aan verweerster. Dan moet oak
worden aangenomen dat de overeen(6l' AR. nr. 7173 (A.C., 1985-86, nr. 452).

A.C.. 1977, 883

(7).

(4) A.C., 1978-79, 1
{5) A.R. nr 6230 (AC., 1988-89, nr 23).
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nr. 9257 (A.C., 1991-92, nr. 299).

(8}. A.C., 1979-80, 526, nr. 268
-

~9)'

A.R. nr 6500 (A.C., 1981-82, nr 649).
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komst in elk geval op het ogenblik van
die kennisgeving is beeindigd. Die kennisgeving is een handeling die een einde
aan de overeenkomst maakt, indien zij
tevoren nag niet beeindigd is.
Hierbij kan de vergelijking worden gemaakt met het ontslag om een dringende
reden. Aangezien de dringende reden,
luidens artikel 35, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet << elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en
definitief onmogelijk maakt ''• zou men
de mening kunnen voorstaan dat de
overeenkomst eindigt vanaf het ogenblik
dat geen samenwerking meer mogelijk
is, dus op het tijdstip dat de dringende
reden zich voordoet. Niettemin heeft het
Hof bij arrest van 14 januari 1991 (10)
beslist dat het ontslag om een dringende
reden een einde aan de arbeidsovereen~
komst maakt op het ogenblik dat de par~
tij die het ontslag geeft, aan de andere
partij ter kennis brengt dat zij de overeenkomst wil be€indigen.
Zo heeft oak de kennisgeving dat men
de overeenkomst als beeindigd beschouwt orndat de andere partij een belangrijke wijziging in een essentieel bestanddeel ervan heeft aangebracht, tot
gevolg dat de overeenkomst van dan af
niet meer in stand kan blijven; aileen is
het mogelijk dat zij voordien reeds
beEHndigd was door de eenzijdige wijziging zelf. Maar hoe dan oak, vanaf de
kennisgeving is de overeenkomst in elk
geval definitief en onherroepelijk beE\indigd.
Deze gegevens leiden tot de volgende
antwoorden op de aanvoeringen namens
eiser :
1o Om te beslissen dat eiser de arbeidsovereenkomst beeindigd heeft, mag
het arbeidshof zich beperken tot de vaststelling dat hij zich op de wijziging ervan door verweerster heeft beroepen om
de overeenkomst als beeindigd te beschouwen. De rechters moeten niet vaststellen dat verweerster eenzijdig een belangrijke wijziging in een essentieel
bestanddeel heeft aangebracht. Die vaststelling is .alleen v~reist om te oordelen
dat de beeindiging onrechtmatig was,
maar niet om te ·beslissen dat de overeenkomst werkelijk beeindigd is, wat te
dezen·de hamvraag ,is.
2° Dat eiser na de kennisgeving nog
heeft gewerkt, ·heeft niet tot gevolg dat
(lO).AR .. nr. 8679 (A. C., 1990-91, nr, 241).
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de arbeidsovereenkomst pas beeindigd is
op het ogenblik dat hij de arbeid ·heeft
stopgezet; zij is beeindigd op het ogenblik van de kennisgeving.
Ret middel faalt.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 8351)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1992 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1135,
1142, 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 7,
20, 1°, 32, 35, 37 en 39 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof het hager beroep van eiser ongegrond verklaart en
met bevestiging van het beroepen vonnis
de vorderingen van eiser strekkende tot
het bekomen van een verbrekingsvergoeding ten bedrage van 2.556.750 BF wegens onrechtmatige verbreking van de
arbeidsovereenkomst alsook tot betaling
van loon voor de prestaties geleverd op
16 april 1987 als ongegrond afwijst, op de
gronden dat: (eiser) vordert een vergoeding ten bedrage van 2.556.750 fr. wegens onrechtmatige verbreking van de
arbeidsovereenkomst. Hij stoelt zijn
rechtsvordering niet op een vaststelling
van de verbreking van de overeenkomst
door (verweerster) wegens een eenzijdige belangrijke wijziging van essentiele
arbeidsvoorwaarden doch op een ontslag
wegens dringende redenen. Hij stelt ontslagen te zijn geweest wegens dringende
redenen. Dit ontslag wegens dringende
redenen is volgens hem volkomen onrechtmatig zodat hij aanspraak kan rnaken op een verbrekingsvergoeding. Zoals
de eerste rechter het terecht heeft gesteld, dient er hier dus enkel de ingeroepen rechtsgrond van de vordering te
worden onderzocht, namelijk het ontslag
wegens dringende redenen. Een eenzijdige belangrijke wijziging van essentiele
arbeidsvoorwaarden wordt door de
rechtsleer en de rechtspraak beschouwd
als een onrechtmatige verbreking van de
arbeidsovereenkomst. In bepaalde eenzijdige wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever, wordt een
stilzwijgende verbreking van de arbeidsovereenkomst gezien. Die wijzigingen
maken immers duidelijk dat de werkge«
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ver de arbeidsovereenkomst niet verder
wil uitvoeren op de wijze die overeengekomen werd. De werkgever die dergelijke wijzigingen eenzijdig doorvoert,
stelt zelf onrechtmatig een einde aan de
arbeidsovereenkomst. De werknemer beperkt er zich toe deze verbreking vast te
stellen. Elke wijziging is echter niet voldoende zwaar om te worden gelijkgesteld met een verbreking door de werkgever. (Eiser) heeft zijn rechtsvordering
tot opzeggingsvergoeding niet gestoeld
op een vaststelling van de verbreking
van de overeenkomst wegens een eenzijdige belangrijke wijziging van essentHHe
arbeidsvoorwaarden. Er client aldus niet
te worden nagegaan of hier al dan niet
belangrijke wijzigingen aan essentiele
arbeidsvoorwaarden
werden
aangebracbt. Enkel de opgegeven recbtsgrond
kan worden onderzocbt. Er client bier
dus aileen te worden vastgesteld of (verweerster) de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen beeft verbroken,
betgeen door (eiser) als rechtsgrond van
zijn vordering wordt opgegeven. De chronologie der feiten tonen duidelijk aan
dat er bier geen ontslag wegens dringende redenen kan worden aangenomen. Uit
de laatste alinea van de bierboven vermelde brief d.d. 15 april 1987 die op 16
april 1987 werd afgegeven aan de beer
voorzitter D. Quint in Parijs, blijkt duidelijk dat (eiser) contractbreuk ten laste
van (verweerster) beeft vastgesteld wegens eenzijdige belangrijke wijziging
van essentiele arbeidsvoorwaarden. Deze
brief was wel degelijk gericht aan (verweerster), de N.V. Denys, Industrieweg
124, 9030 Gent-Wondelgem. In de aanspreektitel werd vermeld "Mijne Heren ". De brief eindigde oak als volgt :
"Wilt aanvaarden, Mijne Heren, de verzekering van mijn beste gevoelens ". Het
feit dat bovenaan werd vermeld "ter attentie van de heer D. Quint, voorzitter,
en de brief oak aan de beer D. Quint
werd overhandigd, neemt niet weg dat
(verweerste:r) de uiteindelijke bestemmelinge was. (Eiser) stelt achteraf weliswaar dat deze brief niet bedoeld was als
een vaststelling van kontraktbreuk door
(verweerster), maar als een drukkingsmiddel om tot een gesprek te komen. Hij
verwijst hiervoor naar zijn hierboven
vermelde twee brieven van 16 april 1987
en zijn brief van 17 april 1987. Hij antkent contractbreuk te hebben ingeroepen
doch diverse pogingen te bebben ondernomen om de grand van de zaak te bespreken. Hij beschouwt zijn brief van 15
april 1987 slechts als een ingebrekestel-
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ling en voert als bewijs aan dat hij nag
beeft gewerkt op 16 april 1987. Hij boudt
voor op deze dan (lees : dag) nog briefwisseling te hebben opgesteld, diverse telefoons te bebben afgebandeld, een rapport in verband met prijsoffertes te
hebben afgewerkt, get:ypte brieven te
bebben getekend en tevens een lang gesprek te hebben gehad met de beer Vandebussche. Hij eist aldus tevens loon
voor 16 april 1987. Deze redenering van
(eiser) kan echter niet worden gevolgd.
De vermelde brief van 15 april 19897 die
aan de beer D. Quint, Voorzitter, in Parijs door (eiser) werd overhandigd, is
klaar en duidelijk in geen geval vatbaar
voor interpretatie, zoals de eerste rechter het terecht heeft gesteld. De rechtsgrond die (eiser) heeft aangevoerd voor
zijn vordering, namelijk de verbreking
van de arbeidsovereenkomst wegens
dringende reden door (verweerster) kan
niet worden aangenomen omdat (eiser)
voordien reeds zelf contractbreuk lastens
(verweerster) had vastgesteld wegens
eenzijdige belangrijke wijziging van essentiele arbeidsvoorwaarden. (Verweerster) kon bier dus niet meer opnieuw
een einde aan de arbeidsovereenkomst
stellen door ontslag wegens dringende
redenen. (Eiser) had immers reeds tevoren aan (verweerster) laten weten dat hij
haar houding constitutief als een verbreking bescbouwde. (Eiser) heeft bier te
snel gehandeld en kan zicb niet meer op
zijn latere brieven beroepen om zijn misstap recht te zetten. Zijn brief van 15
april 1987 was geen ingebrekestelling
maar een klare en duidelijke vaststelling
van een verbreking van de arbeidsovereenkomst door (verweerster) wegens
eenzijdige belangrijke wijziging van essentiE!le arbeidsvoorwaarden. Een andere
interpretatie is volledig uitgesloten. ( ... )
De brief van 15 april 1987 was de vaststelling van een verbreking van de arbeidsovereenkomst lastens (verweerster)
wegens eenzijdige belangrijke wijziging
van essentiele arbeidsvoorwaarden, zowel naar de vorm, gezien de brief van
15 april 1987 uitdrukkelijk was gericbt
aan ge'intimeerde; - als naar zijn inboud, vermits de brief een duidelijke en
onherrocpelijke vaststelling inhield van
de verbreking van de arbeidsovereenkomst, letterlijk omscbreven als "bijgevolg zie ik mij verplicht vast te stellen
dat u eenzijdig de arbeidsovereenkomst
die ons bindt, hebt verbroken ... ". (Eiser)
kan thans hiertegen niet meer voorhouden dat deze brief van 15 april 1987 niet
de inhoud weergeeft van bet gesprek dat
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hij met de voorzitter van de raad van bestuur van (verweerster) heeft gehad. De
eerste rechter heeft deze brief van 15
april 1987 terecht als bewijs weerhouden
van een door (eiser) vastgestelde contractbreuk. De gedateerde brief van 15
april 1987 maakt hier een rechtsfeit uit
waarop (verweerster) zich kon en rnocht
beroepen ter vaststelling van de bei:Hndiging door (eiser) van de arbeidsovereenkomst wegens het feit dat hij contractbreuk lastens haar vastgesteld had
voor eenzijdige belangrijke wijziging van
essentiEHe arbeidsvoorwaarden. Het feit
dat (eiser) zich nadien nag op de onderneming zou hebben aangeboden en nag
prestaties zou hebben verricht, is ter zake niet dienend. (Eiser) had reeds akte
genomen van de aanzegging van de verbreking van de arbeidsovereenkomst tussen partijen. De latere ingebrekestelling
van (eiser) kan deze be€indiging niet
meer teniet doen. Het verder verblijf van
(eiser) op zijn bureel en de eventuele
prestaties die hij nadien nog zou hebben
geleverd, moeten voor zij n eigen rekening en risico worden gelaten. Dit is
eveneens bet geval voor zijn bewering
als zou hem een afspraak toegezegd zijn
geweest door de beer Capiau, direkteurgeneraal, op 22 april 1987 na de terugkeer uit vakantie van de direkteur, de
beer Troch. (Eiser) heeft in zijn brief
van 15 april 1987 contractbreuk lastens
(verweerster) vastgesteld wegens eenzijdige belangrijke wijziging van essentEHe
arbeidsvoorwaarden. (Verweerster) heeft
van deze vaststelling akte genomen en
de arbeidsovereenkomst tussen de partijen was aldus be€indigd geworden. Alle
gevolgen die hieruit voortspruiten dienen
zonder meer te worden toegepast, zonder
dat door (eiser) hierop nag eenzijdig kon
of kan worden teruggekomen. De eerste
rechter heeft bier zeer terecht geoordeeld dat de brief van 15 april 1987 aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat en
er geen interpretatie kan aan gegeven
worden. De oorzaak door (eiser) voor
zijn vordering aangegeven, nl. de verbreking van de overeenkomst om dringende
redenen door (verweerster) kan niet worden aangenomen omdat (eiser) voordien
reeds de arbeidsovereenkomst als verbroken door (verweerster) had aangezien. De vordering tot betaling van een
opzeggingsvergoeding op basis van de
door (eiser) aangegeven rechtsgrond, kan
aldus niet worden ingewilligd. Loon voor
16 april 1987. (Eiser) kan voor 16 april
1987 evenmin aanspraak maken op betaling van enig loon. Hij heeft de overeen-

569

komst zelf als verbroken aanzien op 15
april 1987. Het feit dat hij zich nadien
nag op de onderneming heeft aangeboden of eventueel nag prestaties zou hebben verricht, kan in zijn hoofde geen
recht op loon meer doen ontstaan. De arbeidsovereenkomst was op 15 april 1987
verbroken en is verbroken gebleven. Er
is nadien geen nieuwe arbeidsovereenkomst meer ontstaan. De eerste rechter
heeft deze vordering eveneens terecht
als ongegrond afgewezen ". (bestreden
arrest, blad 13 tot 18),

terwijl, overeenkomstig artikel 134
van het Burgerlijk Wetboek de partij die
eenzijdig een wezenlijk element van de
arbeidsovereenkomst in belangrijke mate
wijzigt er onmiddellijk en onwettig een
einde aan maakt; dergelijke verbreking
voor de werkgever onmiddellijke uitwerking heeft, d.w.z. vanaf het ogenblik dat
de eenzijdige wijziging tot stand is gekomen; hieruit voortvloeit dat de rechter
om te beslissen dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever werd verbroken dient vast te stellen dat de werkgever eenzijdig een essentieel element van
de arbeidsovereenkomst in belangrij ke
mate heeft gewijzigd; de appelrechters te
dezen evenwel uitdrukkelijk stellen dat
niet dient te worden nagegaan of hier al
dan niet belangrijke wijzigingen aan essentHHe arbeidsvoorwaarden werden
aangebracht; dat anderzijds de verbreking door de werkgever voor de werknemer pas uitw"erking heeft op het ogenblik dat hij de arbeid stopzet; de appelrechters te dezen evenwel op het betoog
van eiser dat hij op 16 april 1987, zijnde
de dag na de vaststelling door hem van
de eenzijdige wijziging van een essentieel
element van zijn arbeidsovereenkomst
door de werkgever, op het kantoor nog
heeft gewerkt, antwoordt dat het verder
verblijf van eiser op zijn bureel en de
eventuele prestaties die hij nadien nag
zou hebben geleverd voor zijn eigen rekening en risico moeten worden gelaten
en dat dit betoog ter zake niet dienend
is, de appelrechters derhalve door na te
Iaten te onderzoeken of verweerster al
dan niet eenzijdig een essentieel element
van de arbeidsovereenkomst had gewijzigd en door te oordelen dat het feit dat
eiser zich nadien nag op de onderneming
zou hebben aangeboden en nag prestaties zou hebben verricht ter zake niet
dienend is, hun beslissing dat de verdering van eiser gestoeld op de onrechtmatige verbreking van de overeenkomst om
dringende redenen door verweerster en
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op de werkprestatie van 16 april 1987
niet kan worden aangenomen omdat de
arbeidsovereenkomst tussen de partijen
voordien reeds was bei;Hndigd, niet naar
recht verantwoorden (schending van alle
in het middel aangeduide wetsartikelen,
in het bij zonder artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Over het middel:

Overwegende dat, wanneer de
werknemer ter kennis van de werkgever brengt dat hij de arbeidsovereenkomst als beeindigd beschouwt,
op grond dat de werkgever eenzijdig
een belangrijke wijziging in een essentieel bestanddeel van de overeenkomst heeft aangebracht, de arbeidsovereenkomst op het tijdstip
van die kennisgeving in elk geval
onherroepelijk en definitief is be€indigd;
Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt dat zulke kennisgeving
door eiser aan verweerster werd gegeven; dat het arbeidshof met die
vaststelling kan volstaan om wettig
te beslissen dat de arbeidsovereenkomst na die kennisgeving door verweerster niet meer kon worden beeindigd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHORSING - ONMOGELIJKHEID UITSPRAAK TE DOEN - KLACHT WEGENS VALS GETUIGENIS.

2° VALS GETUIGENIS -

KLACHT

-

STRAFVORDERING - ONMOGELIJKHEID UITSPRAAK TE DOEN - VERJARING - SCHORSING.

3° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHORSING - ONDERZOEK
WEGENS VALS GETUIGENIS - DUUR VAN DE
SCHORSING.

1o en 2° De verjaring van de strafvorde-

ring kan geschorst worden door een
klacht wegens vals getuigenis indien de
rechter vaststelt dat die klacht hem in
de onmogelijkheid stelt over de strafvordering uitspraak te doen (1). (Art.-24
V.T.Sv.)
3° De verjaring van de strafvordering is

geschorst vanaf de datum van het vonnis of arrest dat de behandeling van
de zaak verdaagt ten einde een onderzoek wegens vals getuigenis mogelijk
te maken tot en met de dag waarop
over die klacht uitspraak is gedaan bij
een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing (2). (Art. 24
V.T.Sv.)
(CREYF)

ARREST

(A.R. nr. 6252)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 december 1991 in
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Versla.ggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advoca.ten: mrs. Verbist en
De Gryse.

(1) en (2) In voorgaande arresten werd de
aanvang van de termijn van schorsing van de
verjaring van de strafvordering bepaald op de
dag zelf van het tussenvonnis (Cass., 4 dec.
1973, A.C., 1974, 385; Cass., 30 juni 1975, ibid.,
1975, 1166, en Cass., 19 jan. 1982, ibid., 1981·82,
nr. 298). Bovenstaand arrest doet ~ie termi~n
ingaan de dag na het tussenvonms, zoals m
Cass., 5 mei 1987, AR. nr. 598 (A.C., 1986-87,
nr. 515), en Cass., 19 sept. 1989, AR. nr. 3259
(ibid., 1989-90, nr, 43).
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boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 24 en 25 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat krachtens bet
beginsel dat ten grondslag ligt aan
artikel 24 van de voorafgaande titel
van bet Wetboek van Strafvordering
de verjaring van de strafvordering
kan zijn geschorst door een klacht
wegens vals getuigenis onder eed,
indien de rechter vaststelt dat die
klacht hem in de onmogelijkheid
stelt over de strafvordering uitspraak te doen;
Overwegende dat in dat geval de
verjaring van de strafvordering is
geschorst vanaf de datum van bet
vonnis of bet arrest dat de verdaging van de behandeling van de
zaak beveelt ten einde een onderzoek wegens vals getuigenis mogelijk te maken tot en met de dag
waarop over die klacht uitspraak is
gedaan bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing;
Overwegende dat bet bestreden
vonnis constateert dat de correctionele rechtbank bij tussenvonnis van
17 januari 1990 de behandeling van
de zaak had verdaagd « ingevolge
klacht van 16 januari 1990 van (eiser) tegenover de verbalisanten bij
bet Krijgsauditoriaat te Gent wegens meineed ));
Overwegende dat daaruit kan
worden afgeleid dat de verjaring
van de strafvordering was geschorst
met ingang op 18 januari 1990, dag
na het tussenvonnis van 17 januari
1990; dat evenwel uit bet bestreden
vonnis noch uit de stukken waarop
bet Hof vermag acht te slaan, blijkt
op welke datum de krijgsauditeur
over die klacht een beslissing van
niet-vervolging heeft genomen, zodat bet Hof in de onmogelijkheid
verkeert na te gaan hoelang de bedoelde schorsing van de verjaring
van de strafvordering heeft geduurd;
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Overwegende dat bet bestreden
vonnis vervolgens constateert dat de
correctionele rechtbank bij tussenvonnis van 14 september 1990 andermaal de behandeling van de zaak
had verdaagd " (... ) ingevolge klacht
bij O.R. (onderzoeksrechter) uitgaande van Mr. J. De Busscher '' en
oordeelt dat " deze Rechtbank impliciet doch zeker (heeft) beslist dat er
een wettelijk beletsel was om te oordelen over de strafvordering )), zodat
andermaal de verjaring van de
strafvordering geschorst was;
Overwegende dat daaruit kan
worden afgeleid dat de verj aring
van de strafvordering was geschorst
met ingang op 15 september 1990,
dag na het tussenvonnis van 14 september 1990;
Overwegende dat bet bestreden
vonnis verder releveert : « In het
bundel bevindt zich geen enkel stuk
waaruit de rechtbank vermag af te
leiden primo dat er op de klacht wegens meineed op 5 april 1991 een beschikking tot buitenvervolgingstelling zou gewezen zijn door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge, secundo op welke
datum deze beschikking aan (eiser)
zou betekend zijn "; dat uit de stukken waarop bet Hof vermag acht te
slaan niet blijkt op welke datum
door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing de door
het bestreden vonnis aangenomen
grand van schorsing van de verjaring van de strafvordering zou hebben opgehouden, zodat bet Hof in
de onmogelijkheid verkeert na te
gaan hoelang de bedoelde schorsing
van de verjaring heeft geduurd;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of de rechters wettig beslissen dat op bet ogenblik
waarop zij bij het bestreden vonnis
uitspraak doen, de strafvordering
niet door verj aring was vervallen;

Om die redenen, ongeacht het
door eiser aangevoerde middel dat
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niet tot cassatie zonder verwlJZing
kan leiden; vernietigt bet bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde vonnis; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele Recbtbank te Veurne, zitting
houdende in hager beroep.

Nr. 275

8 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. De Busscher, Brugge.

Wanneer, volgens de feitelijke beoordeling van de rechter, de beklaagde aan
de hand van de vermeldingen van de
dagvaarding duidelijk het voorwerp
van de telastlegging kan kennen en hij
zijn recht van verdediging kan uitoefenen, doet het ontbreken in die akte
van de datum en de plaats van de leiten niets af aan de regelmatigheid ervan (1). (Artt. 145, 182 Sv.)

ze

KAMER -

9 juni 1993

DAGVAARDING -

STRAFZAKEN - VERMELDINGEN - DATUM EN PLAATS VAN DE
FElTEN - VERZUIM - GELDIGHEID VAN DE
DAGVAARDING - VEREISTEN.

{GOBLET T. SOLFI)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 404)
Nr. 274
2e KAMER -

8

juni 1993

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - ARREST DAT
DE NIET-ONTVA!\KELIJKIIEID VAN HET DERDENVERZET VASTSTELT - VOORZIENING VAN
DE DERDENVERZET DOENDE PARTIJ - GEEN
BETEKENI::-JG AAN BEKLAAGDE- ONTVANKELIJKHEID.

Het cassatieberoep van de derdenverzet
doende partij tegen het arrest dat de
niet-ontvankelijkheid van het derdenverzet vaststelt is niet ontvankelijk,
wanneer het niet aan de beklaagde is
betekend.
{DEPROUW T VAN CASTER)

(A.R. nr. P.93.0170.N)
8 juni 1993 - ze kamer - Voorzitter:
de h. De Peuter, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Bourgeois - Gelijlc.Juidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 19 november 1992
door bet Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericbt is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 145, 182, 184, 211 van het
Wetboek van Strafvordering, van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, de artikelen 97 van de Grandwet, 211 en 195 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het hof van beroep heeft geoordeeld dat het dagvaardingsexploot regelmatig was naar de vorm en de redengeving heeft overgenomen van de correctionele rechtbank, die van oordeel was
dat de niet-vermelding van de datum van
de feiten en de plaats van het misdrijf in
de dagvaarding deze niet noodzakelijk
nietig maakt; dat de dagvaarding niet onregelmatig wordt, wanneer die akte zo is
opgemaakt dat de beklaagde precies kan
(1) Cass., 5 jan. 1988, AR. nr 1418 (A.C,
1987-88, AR. nr. 268); zie Cass,, 19 juni 1990,
AR. nr 4595 (ibid., 1989-90, nr 609).
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weten wat hem ten laste wordt gelegd en
hij zijn recht van verdediging kan uitoe·
fenen,
terwi.il volgens een vaste rechtspraak
van het Hof van Cassatie de dagvaarding
in strafzaken nietig is, wanneer een wezenlijk bestanddeel van de akte ontbreekt of bet algemeen beginsel van bet
recht van verdediging is geschonden, de
niet-vermelding van de datum van de feiten en de plaats van het misdrijf een wezenlijk bestanddeel is van de akte; bet
recht van verdediging bovendien is geschonden:

Overwegende dat de eerste rechter vermeldt dat de niet-opgave van
de datum van de feiten niet noodzakelijk de nietigheid van de dagvaarding tot gevolg heeft en aldus beslist dat die vermelding geen wezenlijk bestanddeel is; dat het arrest
aldus, door naar die motivering te
verwijzen, antwoordt op de in het
middel aangegeven conclusie van eiser;
Dat, in zoverre, het middel feitelij ke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat
in strafzaken de regels inzake de
geldigheid van de dagvaarding zijn
vervat in de artikelen 145, 182 en
211 van het Wetboek van Strafvordering en dat daarin nergens sprake
is van nietigheid; dat de dagvaarding alleen nietig kan worden verklaard als een wezenlijk hestanddee! van die akte ontbreekt of als
vaststaat dat het recht van verdediging door die onregelmatigheid is
geschonden;
Overwegende dat de opgave van
datum en plaats van de feiten geen
wezenlijk bestanddeel is van de dagvaarding; dat, wanneer de beklaagde
aan de hand van de vermeldingen
van de dagvaarding duidelijk het
voorwerp van de telastlegging kan
kennen en hij zijn recht van verdediging kan uitoefenen, het ontbreken van die vermeldingen niets afdoet aan de regelmatigheid van de
dagvaarding;
Overwegende dat de rechter in
feite oordeelt of de beklaagde uit de
vermeldingen van de dagvaarding
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kan opmaken wat hem ten laste
wordt gelegd en of hij zijn recht van
verdediging kan uitoefenen;
Overwegende dat het arrest te dezen vaststelt dat de vermeldingen in
de dagvaarding eiser in staat hebben gesteld zijn verweermiddelen
naar behoren naar voren te brengen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

9 juni 1993 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Versla.ggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advoca.tlt: mr. G. Demez, Brussel.
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VALS GETUIGENIS - IX
ZAKEX -

CORRECTIOXELE

BEGRIP

Als va.ls getuigenis in correctionele zaken wordt aangemerkt een onder ede
ten voordele of ten na.dele van de bekla.agde afgelegde '.'erklaring die tot de
sluiting van de debatten wordt gehandhaafd en van dien aard is dat zij de
rechter bij zijn beoordeling van de
waarde van de hem voorgelegde bewijselementen kan misleiden (1). (Art.
218 Sw.)
(1) Zie Cass., 27 jan 1988, A:R
(A.C., 1987-88, nr 321) en de noot.

nr 6373
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(GOSPODI~OFF

T. OSMANOSKI)

Nr. 277

Nr. 277

ARREST ( vertaJing)

1e

KAMER -

10 juni 1993

(A.R. nr. P.93.0276.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel in zijn geheel:

Overwegende dat in strafzaken
als vals getuigenis wordt aangemerkt de onder ede ten nadele of
ten voordele van de beklaagde afgelegde verklaring die tot de sluiting
van de debatten word! gehandhaafd
en van dien aard is dat zij de rechter bij zij n beoordeling van de waarde van de hem voorgelegde bewijselernenten kan misleiden;

CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - ALGEMEEN - MIDDEL GEGROND
OP EEN VERSCHRlJVlNG IN DE -BESTREDEN
BESLISSING.

Een verschrijving die voorkomt in de
motivering van de bestreden beslissing
en die duidel1)'k bll:;kt uit de overwegingen van die beslissing, kan geen
aanleiding geven tot cassatie (1).
(SEVERIN T. ZENON)

(A.R. nr. 9688)

10 juni 1993 - 1" kamer·- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Draps,
Gerard.

Overwegende dat het hof van beroep door de in het middel overgenomen overwegingen het wettelijk
begrip vals getuigenis niet heeft
miskend;

Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Overwegende voor het overige dat
het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens
van de zaak door de feitenrechter;

Dat, in zoverre, het middel niet
ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

9 juni 1993 - 2e kamer - Voorzi~ter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr Verbist.
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KAMER -

10 juni 1993

1° INKOMSTENBELASTINGEN

~

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP..:...
NIEUW BEZWAAR - BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEPNIEUW BEZWAAR- VOORWERP·~ AANSLAG
- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR.

Noot arrest nr. 277:
(1) Zie Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 5816, en
8 jan. 1988, A.R. nr. 6175.(A.R., 1987-88, nrs .. 33
en 281).
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3° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEPNIEUWE BEZWAREN - PROCEDURE - TERMIJN - LAA'ITIJDIGHEID - GEVOLG - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP GRENZEN.

het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht;

1o en 2° Art. 278, tweede lid, W.LB., dat

bepaalt dat

« de eiser aan het hoi van
beroep nieuwe bezwaren mag onderwerpen, voor zover zij een overtreding
van de wet of een schending van de op
straf van nietigheid voorgeschreven
procedurevormen inroepen », is niet aileen toepasselijk wanneer het nieuwe
bezwaar tegen de aanslag is gerich t
die het voorwerp van het bezwaarschrift is, maar oak wanneer het de eigenlijke beslissing van de directeur bekritiseert (1).

3° Hoewel het hoi van beroep, aangezien
belastingen de openbare orde raken,
zelf in feite en in recbte de regelmatigbeid van de in bet bezwaarscbrift betwiste beslissing van de directeur moet
onderzoeken, dient bet evenwel dat onderzoek te beperken tot het aanhangig
gemaakte bezwaar, behoudens in de
gevallen van verval van het recht tot
aanslag of van recbterlijk gewijsde;
het hof van beroep zou derhalve zijn
bevoegdheid overscbrijden, wanneer
het nieuwe, te laat opgeworpen bezwaren onderzoekt, nu het geschil in zodanig geval niet regelmatig aan het hof

is voorgelegd (2). (Artt. 278, tweede lid,
279, tweede lid, en 282, W.I.B.)
(FAILLISSEMENT BELBETON P.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. F 1216 F)

Over het eerste middel:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat naar luid van
artikel 278, tweede lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
« de eiser mag aan het hof van beroep bezwaren onderwerpen die
noch in het bezwaarschrift werden
geformuleerd, noch ambtshalve door
de directeur ( ... ) werden onderzocht,
voor zover zij een overtreding van
de wet of een schending van de op
straf van nietigheid voorgeschreven
procedurevormen inroepen ));
Dat die wetsbepaling, nu de tekst
geen enkel onderscheid maakt, niet
aileen toepasselijk is wanneer het
nieuwe bezwaar tegen de aanslag is
gericht, die het voorwerp van het
bezwaar uitmaakt, maar oak wanneer het de beslissing van de directeur zelf bekritiseert;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Wat het tweede onderdeel betreft :
In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de schending van artikel 280
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen :

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1992 door

Overwegende dat eiser niet preciseert waarin het arrest die wetsbepaling schendt;

(1) Zie Cass., 15 juni 1989, A.R. m'. F 996 F

Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Voor het overige :

(A.C., 1988-89, nr. 607), en 29 nov. 1990, A.R.
nr. F1043F (ibid., 1990-91, nr. 168).
(2) Zie Cass., 18 okt. 1985, A.R. nr. F 1110 N

(A.C., 1985-86, nr. 106); 10 dec. 1990, A.R. nr.
F 1852 N, en 25 jan. 1991, A.R. nr. F 1783 N {ibid.,
1990-91, nrs. 185 en 280); 13 feb. 1992, A.R. nr.
F 1133 F, en 3 april1992, A.R. nr. F. 1934 N (ibid.,
1991-92, nrs. 309 en 417).

Overwegende dat, hoewel het hof
van beroep, daar belastingen de
openbare orde raken, zelf in feite en
in rechte de regelmatigheid van de
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beslissing van de directeur, die het
voorwerp van de voorziening uit~
maakt, moet onderzoeken, dat onderzoek tach dient te beperken tot
het aanhangig gemaakte geschil, behoudens in de gevallen van verval
van het recht tot aanslag of van
rechterlijk gewijsde;
Overwegende dat het arrest te dezen, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, oordeelt dat het
nieuwe bezwaar aileen « is opgeworpen in een conlusie die op de zitting
van 18 december 1991 is neergelegd,
hetzij buiten de bij de artikelen 279
en 282 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde termijnen, de algemene en vage formule in de voorziening en die " de
onregelmatigheid van de rechtspleging" beoogt, bij gebrek aan verduidelijking niet kan worden beschouwd als een formule die dat
bezwaar beoogt »;
Dat het hof van beroep uit die
vermeldingen naar recht afleidt dat
het nieuwe bezwaar laattijdig is en
bijgevolg niet ontvankelijk;
Dat het bijgevolg dat bezwaar dat
betrekking heeft op een geschil dat
niet regelmatig bij het hof aanhangig was gemaakt; niet zonder
machtsoverschrijding zou kunnen
onderzoeken;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Nr. 279
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KA:\JER -

1° CASSATIEBEROEP -

I3CRGERLIJKE
Z.-\KEX - PERSOXEX DOOR OF TEGEX WIE
CASSATIEBEROEP KA:\ OF .:\IOET WORDEX IXGEfiTELD - EISERS EX YERWEERDERS GEE:'>~
GEDIXG \"OOR DE FElTE:\RECHTER
lTSSE;\i ElSER EX \"ERWEERDER - GEE:\
YEHOORDELL\G \".\X DE E:\E TEX \"OORDELE

YAX DE A'\DEHE 2°

3°

4°

OYIYX'\KELIJKHEID.

CASSATIEBEROEP - Bl'RGERLI.JKE
ZAKEX - PERSO:'\E:'\ DOOR OF TEGEX WIE
CASSATIEBEROEP KAX OF :\IOET WORDEX IXGESTELD - EISERS EX YER\\'EEHDERS C.-\SS.-\TII::BEROEP XIET OXTY.-\XKELIJK TEC!EX EE:X \'ER\\'EEHDER - OI'ROEPI:'\G \'.-\X
DE \'ERWEERDER IX DE Z.-\AK - GE\"OLG.

TUSSENKOMST - BCRGERLIJKE Z.\KEX- CASSXl'IEGEplXG- C,\SS.\TIEBEROEP
:'\lET 0::\1T.-\XKELIJK TEGEX EE:'-J YER\\'EERDER - Ol'ROEl'IXG \'AX DIE \'ER\'i'EERDER IX
DE ZAAK - GE\'OLG.

CASSATIE - \'ERXIETIGIXG - 0:\I\'AXG
- Rl'RGEHLIJKE Z.-\KE:'ii - BESLISSI::\G GEE:\' \'.-\:-.1 DE RESTHEDEX EESLlSSl:\G OXDERSCHEIDE'\ BESLISSIXG - BEGHIP

5° GEMEENSCHAP

EN GEWEST

RECIITSOP\"OLGIXG \'.-\:\DE STAAT- AAX DE
Cl-E:\IEEXSCII.-\PPEX E:'IJ GEWESTEX Y66R OF
IX 1930 0\'ERGEDRACfEX BE\'OEGDIIEDEX BIJZOXDERE WET HER\'OR:\IIXG IXSTELLIXGEX ll ACG. 1930 - HECHTSOP\'OLGIXG
TOEP,\SSELLJKE REGELIXG.

1° Niet ontvankelijk is de voorziening

van een partij tegen een andere partlj
met wie zij voor de feitenrechter niet
in geding was en ten voordele van wie
de beslissing beslissing geen veroordeling van eiser uitspreekt (1).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 juni 1993 - F kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Versla.ggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Gerard en De Bruyn.

2o

en 3° Wannee1· een voorziening niet
ontvankelijk is tegen een verweerder
omdat eiser met die verweerder voor
de feitenrechter niet in geding was en
de bestreden beslissing geen veroordeJing van de eiser ten voordele van die

(1) en (2) Cass., 29 okt. 1987, A.R
7721 7818 (A.C., 1987-88, Ill' 124).
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verweerder uitspreekt, kan diens
oproeping in de zaak als een vordering
tot bindendverklaring van het arrest
gelden (2).
4" Wat de omvang van de cassatie betreft is geen beslissing die onderscheiden is van de bestreden beslissing, de
beslissing waartegen geen enkele procespartij een ontvankelijke voorziening kon instellen (3).
5" De rechtsopvolging van de Staat met

betrekking tot de aan de gemeenschappen en gewesten bij de Bijzondere wet hervorming instellingen 8 aug.
1980 v66r of in 1980 overgedragen bevoegdheden blijft geregeld bij de wet
van 5 maart 1984 betreffende de saldi
en Jasten van het verleden van de gemeenschappen en gewesten en de na-

tionale economische sectoren; dit is
met name het geval voor de aan de gewesten overgedragen bevoegdheid inzake de aangelegenheden van landbouwhydraulica en de onbevaarbare
waterlopen (4). (Art. 61, § 2, bijzondere
wet van 16 jan. 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en
gewesten; artt. 1, 2 en 8 van de wet
van 5 maart 1984 betreffende de saldi
en lasten van het verleden van gemeenschappen en gewesten en betreffende de nationale economische sectoren; art. 6, § 1, III, 8°, bijzondere wet
tot hervorming der instellingen van 8

aug. 1980.)
(VLAA:\'IS GEWEST T. ITOETIEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7938)

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

(2) Zie noot 1 op vorige blz.
(3) Cass., 25 juni 1992, A.R. nr. 9366 (A.C.,
1991-92, nr. 565).

(4) De wet van 8 aug. 1988 tot wijziging van
de bijzondere wet van 8 aug. 19BO tot hervorming der instellingcn heeft aun de woorden
~ de onbevaarbarc waterlopen , in art. 6, § 1,
III, 8", de woorden toegevoegd « met inbegrip
van hun bermen »
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Belgische Staat :
Over het door de tweede verweerder
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de vaorzicning : eiser heeft
geen belang omdat hij in eerste aanleg
niets heeft gevarderd tegen de tweede
verweerder en van deze laatste oak niets
heeft « bekamen ))' hij in hager beraep
evenmin een veraordeling tegen de tweede verweerder varderde en omdat het
hager beraep, in zaverre dit was gericht
tegen de tweede verweerder, niet ontvankelijk werd verklaard, zander dat zulks
wordt aangevochten:

Overwegende dat het hof van beroep het hager beroep van eiser niet
ontvankelijk verklaart op grand dat
er tussen eiser en de tweede verweerder « in eerste aanleg geen geschil hangende was en er door de
ene partij lastens de andere niets
gevraagd of bekomen werd »;
Dat het aldus vaststelt, zonder
desaangaande te worden aangevochten, dat 1n hager beroep tussen eiser
en de tweede verweerder geen geding aanhangig was; dat het arrest,
wat betreft die partijen, geen veroordeling uitspreekt ten voordele
van de ene en ten laste van de andere;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Dat de voorziening evenwel kan
gelden als vordering tot bindendverklaring;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen Hendrik Hoeben :
Over het tweede onderdeel van het
middel:

Overwegende dat het hof van beroep eiser veroordeelt tot vergoeding van de schade die de eerste
verweerder heeft geleden ten gevolge van overstromingen van de Leibeek veroorzaakt door een gebrekkig onderhouden kunstwerk op die
onbevaarbare waterloop,
Dat het arrest eiser veroordeelt
en de tweede verweerder buiten zake stelt op grand << dat de toestand
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in de huidige stand van het geding
geregeld wordt door de bijzondere
wet van 16 januari 1989, die (onder
andere) in de materie van onbevaarbare waterlopen zowel in de verbintenisrechtelijke als in de procesrechtelijke rechtsopvolging van de (tweede verweerder) door (eiser) voorziet
door verbintenissen uit onrechtmatige daad van het bestuur die het
voorwerp uitmaken van een op 1 januari 1989 hangend rechtsgeding
(art. 61, § 1) »;
Overwegende dat artikel 61, § 1,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de gemeenschappen en de gewesten bepaalt dat, tenzij in deze
wet anders wordt bepaald, de gemeenschappen en de gewesten de
rechten en verplichtingen van de
Staat overnemen die betrekking
hebben op de bevoegdheden die hen
worden « toegekend bij de wet van 8
augustus 1988 tot wijziging van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen, met
inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende
en toekomstige gerechtelijke procedures »;
Dat artikel 61, § 2, van voornoemde bijzondere wet van 16 januari
1989 bepaalt dat de artikelen 1, 2 en
8 van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en lasten van het
verleden van de gemeenschappen en
gewesten en betreffende de nationale economische sectoren van toepassing blijven, voor zover zij verwij zen naar de aangelegenheden
bedoeld bij de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bij de wet tot oprichting van gemeenschaps- en gewestelijke instellingen, gecoOrdineerd op 20 juli 1979, zonder dat
rekening wordt gehouden met de
wij zigingen die in deze wetten zij n
aangebracht na de inwerkingtreding
van voornoemde wet van 5 maart
1984;
Dat de in het voornoemde artikel
61, § 1, van de Financieringswet be-
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paalde rechtsopvolging aldus beperkt is tot de bevoegdheden die
aan de gemeenschappen en gewesten werden overgedragen bij voornoemde wet van 8 augustus 1988;
Overwegende dat niet de voornoemde wet van 8 augustus 1988,
maar artikel 6, § 1, III, 8", van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980
de bevoegdheid voor de aangelegenheden van (( landbouwhydraulica en
de onbevaarbare waterlopen '' aan
eiser heeft overgedragen;
Dat het arrest, door te beslissen
dat eiser ingevolge artikel 61, § 1,
van de voornoemde bijzondere wet
van 16 januari 1989, zowel verbintenisrechtelijk als procesrechtelijk, de
tweede verweerder in rechte is opgevolgd in de aangelegenheden van
de onbevaarbare waterlopen en op
grand daarvan eiser te veroordelen
om aan de eerste verweerder schadevergoeding te betalen en de tweede verweerder buiten zake te stellen, de in het middel aangevoerde
wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat, wat de omvang
van de cassatie betreft, geen dictum
is dat onderscheiden is van het bestreden dictum, de beslissing van
het arrest dat de vordering van de
eerste verweerder tegen de tweede
verweerder ongegrond is, en de
tweede verweerder buiten zake stelt
zonder kosten; dat de cassatie derhalve tot dat dictum moet worden
uitgebreid;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep van het Vlaamse Gewest tegen de Belgische Staat
niet ontvankelijk verklaart; verklaart het arrest bindend voor de
Belgische Staat; 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

Nr. 280
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aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
11 juni 1993 - 1 e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.
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CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE

ZAKEN - NIEU1N MIDDEL - MIDDEL GEGROND OP WETSBEPALINGEN DIE VAN OPENBARE ORDE ZIJN- VEREISTE FEITELIJKE GEGEVENS - GEEN VASTSTELLINGEN - GEVOLG.

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat, ook a.l is het gegrond
op een wetsbepaling die de openbare
orde raakt, niet aan de feitenrechter is
voorgelegd en waarover deze evenmin
op eigen initiatief heeft beslist, wan-

neer de feitelijke gegevens die voor de
beoordeling ervan noodzakelijk zijn,
niet blijken uit de bestreden beslissing
of uit stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan (1); dit is met name het
geval met het middel waarbij schending van art. 85 E.E.G.-Verdrag voor
het eerst voor het Hof van Cassatie
wordt aangewend.
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raad van beroep van de Orde van
Dierenartsen gewezen;

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel : het middel is
nieuw:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor de
raad van beroep heeft aangevoerd
dat de tussen de dierenartsen overeengekomen tarieven of de door de
gewestelijke raad opgelegde tarieven voor dierlijke bevallingen met
keizersnede, de mededinging binnen
de gemeenschappelijke markt verhinderden, beperkten of vervalsten;
dat de raad van beroep zich evenmin op eigen initiatief hierover
heeft uitgesproken;
Dat de toepasselijkheid van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag afhankelijk is van verschillende voorwaarden waarvan de vervulling de
verwezenlijking van bepaalde feitelijke gegevens veronderstelt; dat de
bestreden beslissing de feitelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de
beoordeling van het middel niet
vaststelt en dat zij evenmin blijken
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan;
Dat het middel, ook al is het gegrond op een verdragsbepaling die
de openbare orde raakt, nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is;

(LOGGHE T. ORDE VAN DIERENARTSEN)
ARREST

(A.R. nr. 7976)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1991
door de nederlandstalige gemengde
(1) Cass., 1 feb. 1993, A.R. nr. 8183 (A.C.,
1993, m'. 70).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 juni 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- 'Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijlduidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist en Biitzler.
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FAILLISSEMENT, FAILLISSllMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - H.ECHTSPLEGING - HOGER BEROEP - TERMIJN - VONNIS TER ZAKE VAN
FAILLISSEMEN'l' - BEGRIP.

Een vonnis ter zake van faillissement, in
de zin van ad. 465, eerste lid, Fai1lisse-

mentswet, is ieder vonnis dat uitspraak doet over rechtsvorderingen en
betwistingen die rechtstreeks uit een

faillissement ontstaan en waarvan de
gegevens vooi' de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het failJissement beheerst (1); dit is het geval

met de in art. 567 van die wet bedoelde terugvordering, oak al geeft ze aan-

Jeiding tot toepassing van andere wetsbepalingen (2). (Artt. 465, eerste lid, en
567 Faillissementswet.)
(AMELINCKX E.A.
T. FAILLISSEMENT ALFIT P.V.BA)

ARREST

(A.R. nr. 7995)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 465, al. 1, 567
en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 566, 568, 569 van de Faillissementswet van 18 april 1851, houdende boek III,
Faillissement, Bankbreuk en Uitstel van
Betaling, van het Wetboek van Koophandel, en van artikel 1051, al. 1, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat de appelrechters, na te hebben
vastgesteld dat eerste eiser verweerder :
« ..• bij exploot van 8 juni 1971 gedagvaard had in verbod tot verkoop en revindicatie van een partij asbest, amosite
en blauwe asbest, hem verkocht door A.
(1) Cuss., 18 juni 1992, A.R. nr. 9248 (A.C,
1991-92, nr. 548).
(2) Zie FREDERICQ, Trade de droit commerci-

al beige, t. VIII, nr. 478.
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volgens factuur van 23 maart 1971 tegen
1.154.370 F, B.T.W. inclusief, grondstoffen
die reeds betaald waren maar nag lagen
opgeslagen in de magazijnen van A. en
gemakkelijk te individualiseren waren
"vermits zij verpakt zijn in zakken welke bepaalde merken vertonen" )); dat de
vordering van eerste eiser tegen verweerder bij vonnis a quo van 24 april
1972 ontvankelijk, maar ongegrond is
verklaard, dat dit vonnis op verzoek van
verweerder aan eiser is betekend op 29
mei 1972 en dat het verzoekschrift tot
hager beroep van eiser tegen dit vonnis
door tussenkomst van tweede eiser werd
neergelegd op 15 juni 1972, in het bestreden arrest beslissen dat eerste eiser wegens laattijdigheid is vervallen van zijn
hager beroep dat onontvankelijk is en
deze uitspraak bindend verklaren aan
tweede eiser, om reden dat: « ... onder
" ieder vonnis ter zake van faillissement ",
in de zin van art. 465, eerste lid, met name
moet worden verstaan ieder vonnis dat
uitspraak doet over rechtsvorderingen en
betwistingen die rechtstreeks uit een
faillissement voortvloeien en waarvan de
gegevens voor de oplossing in het bijzonder recht inzake het stelsel van het faillissement te vinden zijn (... ); ... dat vooraf dient onderstreept te worden dat de
eerste rechter heeft geoordeeld dat de
betwisting met betrekking tot de hoofdvordering (van eerste eiser} tegen de curator in verband moest gebracht worden
met artikel 567, eerste lid, Faill. Wet.,
m.a.w., beslist heeft dat de vordering van
(eerste eiser} rechtstreeks voortkwam uit
het faillissement; dat hij trouwens kennelijk om die reden zijn vonnis nag eens
uitdrukkelijk uitvoerbaar verklaarde (... );
... dat inderdaad, wat oak de argumenten
zijn die (eerste eiser) inroept om de gegrondheid van zijn revindicatie te sta~
ven, ze niet kan los gedacht worden van
het faillissement; dat deze vordering ant~
staan is omwille en uitsluitend omwille
van het optreden van de curator, welke
het asbest heeft beschouwd als beboren~
de tot de boedel; dat dergelijke vordering
dan ook - vanzelfsprekend (... ) - uit
bet faillissement voortkomt; dat oak de
oplossing ervan uitsluitend in het bijzonder recbt inzake het stelsel van bet faillissement te vinden is, met name in de
regels van art. 566 e.v. Faill. Wet betreffende de terugvordering tegen de hoedel »,
terwijl het faillissement zonder invloed
is op de eigendomsrechten van derden
op goederen die de gefailleerde van hen
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in bewaring heeft; zulke rechten, en de
erop gesteunde vorderingen tot afgifte
tegen de curator ingesteld, beheerst worden door de regels van bet gemeen recht
en niet door het bijzonder recht inzake
het stelsel van het faillissement, zoals
met name vervat in de artikelen 566 van
de Faillissementswet; artikel 561, al. 1,
van de Faillissementswet daarentegen
dat de mogelijkheid van terugvordering
voorziet van koopwaren aan de gefailleerde in consignatie gegeven, slechts
het algemeen beginsel van artikel 1944
van het Burgerlijk Wetboek herneemt,
nl. dat een in bewaring gegeven zaak op
eerste verzoek van de bewaargever teruggegeven moet worden; artikel 567, al.
1, van de Faillissementswet derhalve tegenover de bewaargever geen bijzondere
rechten doet ontstaan eigen aan het bijzonder recht inzake faillissement en afwijkend van het gemeen recht; de omstandigheid dat de curator de teruggevorderde goederen aanziet als behorende
tot de boedel van het faillissement en
zich in overeenstemming met die opvatting gedraagt, daaraan geen afbreuk
doet, vermits zulke houding van de curator niet tot gevolg heeft dat het onderzoek van de gegrondheid van de eigendomsrechten van de derde die van de
curator terugvordert gebeurt aan de
hand van andere regels inzake eigendomsbewijs, dan wel de gewone regels
van het gemeen recht; eiser, zoals de
appelrechters vaststellen, beweerde eigenaar te zijn van een deel van de door
verweerder in de magazijnen van de gefailleerde aangetroffen goederen, om ze
voorafgaand aan bet faillissement te
hebben gekocht van, en betaald aan de
gefailleerde, en voorhield dat de hem
toebehorende goederen na het faillissement nog individualizeerbaar waren; de
eerste rechters trouwens tot de ongegrondheid van de vordering van eerste
eiser hebben besloten op grand van de
louter burgerrechtelijke begrippen « wilsovereenstemming >> en « betaling van
prijs » en van het feitelijk begrip « individualizeerheid »; de vordering van eerste eiser steunde op een eigendom dat
hestand v66r bet faillissement, en niet
steunt op een recht ingevolge faillissement ontstaan; zodat bet bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de vordering van eiser uit het faillissement van
de P.V.B.A. A. is ontstaan, het vonnis a
quo dat over die vordering uitspraak
heeft gedaan derhalve geveld is inzake
faillissement in de zin van artikel 465,
lid 1, van de Faillissementswet, met toe-
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passing van het bijzonder recht dat bet
stelsel van bet failissement beheerst, en
dat bijgevolg het door tussenkomst van
tweede eiser tegen dit vonnis aangetekende hager beroep buiten de termijn
van artikel 465 Faillissementswet, nl.
vijftien dagen na betekening ervan aan
eerste eiser, niet toelaatbaar was wegens
laattijdigheid (schending van alle ingeroepen wettelijke bepalingen en, met name, van artikel 465, al. 1, Faillissementswet):

Overwegende dat artikel 465, eerste lid, van de Faillissementswet bepaalt dat de gewone termijn om hoger beroep in te stellen tegen ieder
vonnis dat ter zake van faillissement wordt gewezen vijftien dagen
bedraagt, te rekenen van de betekening; dat onder « ieder vonnis ter
zake van faillissement >> in de zin
van die wetsbepaling moet worden
verstaan ieder vonnis dat uitspraak
doet over rechtsvorderingen, betwistingen die rechtstreeks uit een faillissement ontstaan en waarvan de
gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat
het faillissement beheerst;
Dat de omstandigheid dat het geschil bovendien aanleiding geeft tot
toepassing van andere wetsbepalinw
gen, het in voormeld artikel 465 bedoelde begrip niet uitsluit;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de eiser sub 1 na het
faillissement van de P.V.B.A. Alfit,
de curator van het faillissement
heeft gedagvaard « in verbod tot
verkoop en revindicatie van een partij asbest, amosite en blauwe asbest
hem verkocht door Alfit volgens factuur van 23 maart 1971 tegen
1.154.370 F, BTW inclusief, grondstoffen die reeds betaald waren maar
nog lagen opgeslagen in de magazijnen van Alfit en gemakkelijk te individualiseren waren )); dat de appelrechters, zonder deswege te worden
bekritiseerd, de beoordeling van de
eerste rechter bijvallen in zoverre hij
beslist dat de betwisting met betrekking tot de hoofdvordering tegen de
curator in verband moet worden ge-
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bracht met artikel 567, eerste lid, van
de Faillissementswet;
Overwegende dat artikel 567 van
de Faillissementswet, oak al is het
gedeeltelijk een toepassing van het
gemene recht betreffende de terugvorderingen, de bijzondere regels inhoudt die inzonderheid de rechten
van de bewaargever bepalen ten
aanzien van de curator van het faillissement van de bewaarnemer;
Overwegende dat het hof van beroep oordeelt : dat « de vordering
juist ontstaan is omwille van en uitsluitend omwille van het optreden
van de curator, ( ... ) (en) dan oak ( ... )
uit het faillissement voortkomt »;
dat oak de oplossing ervan uitsluitend in het bijzonder recht inzake
het stelsel van het faillissement te
vinden is, met name in de regels
van art. 566 e.v. Fail!. Wet.; dat het
hieruit afleidt dat het beroepen vonnis te beschouwen is als een ter zake van faillissement gewezen vonnis
in de zin van artikel 465 van de
Faillissementswet;
Dat uit al wat voorafgaat volgt dat
de appelrechters aldus de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
niet schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
11 juni 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- Versla.ggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP. BESTAAN.

BEWIJS - PLOTSELINGE GEBEURTENIS LETSEL - OVERLIJDEN - VERBAND.

De plotselinge gebeurtenis die het letsel
veroorzaakt moet zich niet noodzakelijk voordoen op bet ogenblik dat het
Jetsel optreedt of de getroffene als gevolg daarvan overlijdt (1). (Art. 9 Arbeidsongevallenwet; art. 2, vierde lid,
wet 3 juli 1967.)
(DE POST T. CORNET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. S.93.0002.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1992
door het Arbeidshof te Luik gewe-

zen;
Over bet middel: schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, inzonderheid eerste en vierde lid, van de
wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, die op de personeelsleden van de instellingen van openbaar
nut van toepassing zijn verklaard bij de
artikelen 1 en 2, inzonderheid 1° (openbare instellingen van categorie A) van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van
openbaar nut, waaronder de Regie der
Posterijen {artikel 26 van de wet van 6
juli 1971 houdende oprichting van een
Regie der Posterijen), zoals dit artikel 2
van de wet van 3 juli 1967 werd gewijzigd bij de wet van 13 juli 1973,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, voor recht verklaart « dat het overlijden van Georges
Xhard€, op 11 november 1986, toe te
(1) Cass., 1 april 1985, A.R. nr. 4661 (A.C.,
1984-85, nr. 462), zie Cass., 12 feb. 1990, A.R.
nr, 6932 (A.C., 1989-90, nr, 359).
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schrijven is aan de overval tijdens de
dienst op 2 oktober 1986 en op basis van
de wet van 3 juli 1967 moet worden vergoed » en de Regie der Posterijen veroordeelt om aan verweerster de wettelijke
vergoedingen te betalen die aan de weduwe van de getroffene van een arbeidsongeval toekomen, op grand: « dat de
toevallige gebeurtenis hestand in een gewapende overval tijdens welke de betrokkene een bloederige kolfslag tegen

de kin heeft gekregen en een grate
shock heeft ondergaan; dat de gewonde,
na acht dagen rust, zijn beroepswerkzaamheden heeft hervat maar op 11 november 1986 thuis is overleden aan een
hartinfarct; (... ) dat de eerste rechters ...
Mevrouw dokter .f.R.-Q., gerechtelijke
geneeskundige, als deskundige hebben
aangesteld met de opdracht : " te zeggen
of de shock van de overval ... , zij het ge~
deeltelijk, als oorzaak van het overlijden
van wijlen de echtgenoot van (verweer~
ster) kan worden beschouwd "; dat de
deskundige ... tot het volgende besluit is
gekomen: "uit het gerechtelijk geneesw
kundig onderzoek ... kan worden afgeleid
dat de heer Xharde, die 48 jaar oud was,
ten gevolge van de overval ... leed aan
een anxiowdepressieve symptomatologie
die, door de aanhoudende psychische
stress, die bij erkende kransslagaderpaw
tient met verhoogde bloeddruk een dodelijk hartritmestoornis heeft kunnen versnellen. Het verband lijkt me heel goed
mogelijk, want hij scheen door die gew
beurtenis psychologisch zeer sterk aanw
gegrepen te zijn "; (...) dat ... de eerste
rechters terecht hebben geoordeeld dat
(verweerster) zich kon beroepe:n op het
wettelijk vermoeden dat het overlijden
toe te schrijven was aan het ongeval wegens het voortduren tussen beide van de
symptomatologie bij de patient; dat de
deskundige immers heeft gezegd dat de
overval van 2 oktober 1986 de emotionele
factor is geweest welke ten grondslag lag
aan de aanhoudende stress die, bij iemand met een zekere aanleg voor een
coronaire aandoening, op zijn beurt het
overlijden heeft kunnen belnvloeden; dat
bijgevolg het, zelfs zeer gedeeltelijk, oorw
zakelijk verband tussen het overlijden
en het ongeval moet worden aangenomen nu de deskundige tot de loutere
waarschijnlijkheid, en niet tot de zekerheid, van een dergelijk verband besluit;
dat bijgevolg (de Regie der Posterijen)
zich ten onrechte erop beroept dat het
antwoord van de deskundige op de hem
gestelde vraag niet helemaal bevestigend
is, daar het oorzakelijk verband slechts
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kan worden uitgesloten indien dat antwoord duidelijk ontkennend was geweest; dat ten slotte (de Regie der Posterijen) in het onderhavige geval ten
onrechte de, overigens juiste, regel aanvoert dat een infarct slechts aan een
stress-gebeurtenis toe te schrijven is als
het zich binnen de achtenveertig uur
daarna voldoet; dat het hier eigenlijk een
ander geval betreft ... , vermits uit het
deskundigenverslag blijkt dat de stress
van de patient niet aileen bestond tijdens de overval maar is blijven voortduren tot het overlijden »,
te1wijl artikel 2 van de wet van 3 juli
1967, gewijzigd bij de wet van 13 juli
1973, in het eerste lid bepaalt dat « onder
arbeidsongeval wordt verstaan, het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en
dat een letsel veroorzaakt » en, in het
vierde lid, dat « wanneer de getroffene of
zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, het bestaan van
een plotselinge gebeurtenis aanwijzen,
wordt het letsel, behoudens tegenbewij s,
vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt »; de rechter in het onderhavige
geval heeft vastgesteld dat de getroffene
Xharde, na de overval op 2 oktober 1986
in zijn kantoor, in een staat van psychische stress verkeerde; er, krachtens
voormeld artikel 2, dus vermoed werd
dat die shock een gevolg van de overval
was; er echter geen vermoeden bestaat
dat de shock het hartinfarct heeft veroorzaakt waaraan de getroffene op 11
november 1986 is overleden; verweerster
derhalve diende te bewijzen dat er tussen die beide letsels een zeker oorzakelijk verband bestond; het arrest te dezen
aileen maar heeft vastgesteld dat dit verband, volgens het deskundigenverslag,
waarschijnlijk was; het derhalve niet
naar recht heeft kunnen beslissen dat
het infarct van de getroffene Xharde was
veroorzaakt door de overval die meer
dan zes weken voordien had plaatsgehad
en dat het verband tussen de beide gebeurtenissen aileen maar kon worden
uitgesloten indien het antwoord van de
deskundige (( duidelijk ontkennend » was
geweest (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat, volgens artikel
2, vierde lid, van de door het arrest
toegepaste wet van 3 juli 1967 be·
treffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen
op de weg naar en van het werk en
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voor beroepsziekten in de overheidssector, wanneer de getroffene of zijn
rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, het bestaan
van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, wordt vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat op 2 oktober 1986 een plotselinge gebeurtenis heeft plaatsgehad;
dat het niet uitsluit dat het hartinfarct
dat zich op 11 november 1986 heeft
voorgedaan door die plotselinge gebeurtenis kan zijn veroorzaakt, op
grand dat « de deskundige heeft gezegd dat de overval van 2 oktober
1986 de emotionele factor is geweest
welke ten grondslag lag aan de aanhoudende stress die, bij iemand met
een zekere aanleg voor een coronaire aandoening, op zijn beurt het
overlijden heeft kunnen be'invloeden »;
Dat het arbeidshof, door op grand
van die vaststelling en van die overweging te beslissen dat op de
rechtsvoorganger van verweerster
« toepassing moest worden gemaakt
van het wettelijk vermoeden dat het
overlijden toe te schrijven was aan
het ongeval wegens het voortduren
tussen beide van de symptomatologie
bij de patient >> en door daaruit de
door het middel bekritiseerde gevolgtrekkingeri af te leiden 1 voormeld artikel 2 juist heeft toegepast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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1° DIENSTPLICHT - CITSTEL EN VRIJLATI:'>!G VA:'>! DIE~ST OP MORELE GROND VRIJLATI:-JG - DRAAGWIJDTE - MILITAIRE
VERPLICHTI:;\/GE:;\1.
2°

DIENSTPLICHT - VRIJSTELLING EN
VOORLOPIGE AFKEL'RING OP LICHA:VIELIJKE
GROND - BELANG - L'ITSTEL Er\: VRTJLATI~G VAN DIENST OP lVIORELE GROI'\D VRIJLATING - AAi\VRAAG.

DIENSTPLICHT - :VIILITIERECI-ITSCOLLEGES - SA!VIE:-JSTELLING. BEVOEGDHEID.
RECHTSPLEGI:;\!GEN - BEVOEGDHEID - HERKEGRINGSRAAD - VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE
AFKEURING
OP LICHAMELIJKE
GROND - AANVRAAG -· UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND VRIJLATING - AANVRAAG - GEVOLG.

3°

en 3° De dienstplichtige die in vredestijd van dienst is vrijgelaten, behoudt militaire verplichtingen; zijn
aanvTaag om vrijstelling of voorlopige
afkeuring op lichamellj'ke grand is niet
van belang ontbloot en de herkeuringsraad doet uitspraak over de lichameilj'ke geschildheid van de dienstplichtige, ongeacht of er een aanvraag tot
vnJlating op morele grand is ingediend. (Artt. 12, § 1, en 39 Dienstplicht-

1°, 2°

wet.)
(D ... )

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. M.93.0018.F)

Om die redenen 1 verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Advocaat: mr, De
Bruyn.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 november 1992
gewezen door de Herkeuringsraad
van de provincie Brabant;
Over de grieven :
Overwegende dat uit artikel 12,
§ 1, van de gecoOrdineerde Dienstplichtwetten blijkt dat de dienstplichtige die in vredestijd van dienst
is vrijgelaten, rnilitaire verplichtingen behoudt;
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Dat krachtens artikel 39, 3", van
die wetten de herkeuringsraad uit~
spraak doet over de lichamelijke ge~
schiktheid van de dienstplichtige die
de keuring in het buitenland heeft
ondergaan, ongeacht of er een aan~
vraag om vrijlating op morele grand
is ingediend;
Overwegende dat de overige in
het verzoekschrift aangevoerde omstandigheden geen betrekking hebben op de bestreden beslissing;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt

de

14 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

Nr. 284
2e

KAMER -

15 juni 1993

INKOMSTENBELASTINGEN

AAN·
SLAGPROCEDURE SANCTIES. VERHOGIKGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN - STRAF·
FEN - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING
- DADERS OF MEDEPLICI-ITIGEN - ONTDOKEN BELASTINGEN.

De als dade1· of medeplichtige van de in
artt. 339 tot en met 342 W.LB. bedoelde
misdrijven veroordeelde persoon is gehouden voor het geheel van de ontdoken belastingen, die ingevolge een
eventuele door de administratie del'
belastingen gevestigde aanvullende
aanslag tegen hem eisbaal' zullen zijn.
(Art. 348, eerste lid, W.LB.; art. 458,
eerste lid, W.I.B./92)

585
(GERRYN T. DEBO E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5509)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1991 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser tot straf wordt veroordeeld :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser wordt « veroordeeld ( ... ) tot de
betaling van de ontdoken belastingen >>:
Over het middel: schending van de artikelen 1200 van het Burgerlijk Wetboek,
en 348, lid 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de wet
van 10 februari 1981, en miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het arrest van gedeeltelijke
hervorming eiser veroordeelt, op strafgebied, tot een hoofdgevangenisstraf van
zes maanden, waarvan vier maanden effectief en twee maanden met uitstel gedurende een termijn van drie jaar, en tot
een geldboete van 150.000 frank, en eiser
bovendien veroordeelt tot betaling van
de ontdoken belastingen, op volgende
gronden : overeenkomstig artikel 348
W.I.B. dient de beklaagde bovendien te
worden veroordeeld tot de betaling van
de ontdoken belastingen,
terwijl, eerste onderdeel, in de ten laste van eiser ingestelde strafrechtelijke
vervolgingen geen melding werd gemaakt van artikel 348 W.I.B., en eiser
evenmin aangemaand werd zich tegenover de toepassing van deze bepaling te
verdedigen, zodat het arrest, door deze
bepaling in hoger beroep op eiser toe te
passen daardoor de rechten van verdediging van eiser miskend heeft, daar deze
zich tegenover die veroordeling niet
heeft kunnen verdedigen (miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor de rechten van de verdedi-

ging);
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tweede onderdeel, uit de motieven van
het arrest blijkt dat de strafbare feiten
die eiser heeft gepleegd erin bestonden
door vermelding van zogezegd aan zijn
clienten toegekende lonen of commissies,
zijn eigen inkomsten en belastingen te
verminderen en zijn clH~nten te benade~
len door hun belastbaar inkomen ten onrechte te verhogen; dat, enerzijds, geen
toepassing kan gemaakt worden van de
hoofdelij kheid op eiser voor de ontdoken
belastingen die hij zelf verschuldigd is
bij gebreke aan meerdere schuldenaars
(schending van de artikelen 1200 van het
Burgerlijk Wetboek, 348, lid 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
dat, anderzijds, de ten laste van eiser
weerhouden feiten van valsheid weliswaar tot boetes en administratieve
sancties in hoofde van de cli€nten van
eiser kunnen leiden, maar niet tot enige
belasting die door deze zou ontdoken
worden daar er door deze cli€nten meer
inkomsten werden aangegeven dat zij
werkelijk hadden en zij meer belasting
betaalden dan zij verschuldigd waren,
zodat eiser ten onrechte hoofdelijk aansprakelijk werd verklaard voor ontdoken
belastingen (schending van artikel 348,
lid 1, W.I.B.), zodat het arrest de in het
middel aangewezen bepalingen en algemeen rechtsbeginsel geschonden heeft:

Overwegende dat de aan eiser ten
laste gelegde feiten evenzeer - telastleggingen D en E - door hem
begane onregelmatigheden in zijn
eigen aangiften betreffen; dat de
« ontdoken belastingen », tot betaling waarvan eiser wordt veroordeeld, duidelijk door hem zelf verschuldigd zijnde belastingen betreffen;
Overwegende dat artikel 348, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen enkel bepaalt
dat elke als dader of medeplichtige
van de in de artikelen 339 tot en
met 342 van dit wetboek bedoelde
misdrijven veroordeelde persoon gehouden is voor het geheel van de
ontdoken belastingen in de hierna
nader aangewezen zin;
Overwegende dat de appelrechters,
door eiser te veroordelen tot de betaling van de ontdoken belastingen,
enkel - en ten overvloede - vaststellen dat eiser zal gehouden zijn
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tot de betaling van de belastingen
die door een eventuele - ingevolge
zijn strafrechtelijke veroordeling
door de administratie der belastingen volgens de geeigende regels
voor de invordering van de personenbelasting - gevestigde aanvullende aanslag tegen hem eisbaar
zullen zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat een middel dat
de openbare orde raakt ambtshalve
moet worden opgeworpen;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Holsters - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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WET VAN 1 APRIL 1879 STRAFVORDERING - KLACHT VAN DE BENADEELDE PARTIJ BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING.
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2° STRAFVORDERING
DRIJF - KLACHT STELLING.

KLACHTMISBURGERLLJKE-PARTIJ-

lo Na een beslissing die de heropening

van de debatten beveelt over een wei~
bepaald onderwerp, zodanig dat de
verdere rechtspleging de voortzetting
is van hetgeen voor de heropening geschiedde, moet de beslissing die uitspraak doet over de vordering zelf of
die die uitspraak voorbereidt, worden
gewezen door de rechters die de vorige
terechtzittingen in dezelfde zaak heb~
ben bijgewoond, of, zo niet, door een
rechtscollege waarvoor het geding volledig is hervat (1). (Art. 779, eerste lid,

1o en 2° Art. 14 wet van 1 april 1879 dat
de uitoefening van de strafvordering
afhankeli}k maakt van een klacht van

de benadeelde, vereist niet dat die
klacht aan de stelling als burgerlijke
partij voorafgaat (1).
(S.A. LA CHEMISE LACOSTE T. D'HONDT E.A.)

Ger.W.)
(A.R. nr. 6130)
15 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
D'Hont - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Dassesse.

zo

Geen rechtsgevolg heeft het tussen
partijen gesloten akkoord om af te wijken van de regel van rechterlijke organisatie volgens welke in strafzaken,
wanneer de samenstelling van het
rechtscollege wordt gewijzigd nadat
met het onderzoek van de zaak is begonnen, de zaak op straffe van nietigheid opnieuw ab initio moet worden
behandeld (2). (Art. 779, Ger.W.)

(DE KEGEL E.A.
T. DE BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. 6169)
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE ALGEMEEN - HEROPENING VAN DE DEBATTEN - BEPAALD ONDERWERP - LATERE BESLISSING SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN DE ZAAK SAl\IENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- WIJZIGING - ART. 779, EERSTE LID, GER.W.
- AFSTAND VAN DE TOEPASSING VAN DIE
REGEL DOOR PARTIJEN - GELDIGHEID.

Noot arrest nr. 285:
(1) Zie Cass., 18 nov 1986, A.R. nr, 9668
(A.C., 1986-87, nr 170).

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 23 februari 1989,
11 januari 1990 en 20 november 1991
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 23 februari 1989 :

Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;

(1) Cass., 11 jan. 1984, A.R. nr. 3104 (A.C.,
1983-84, nr. 238} en de voetnoot 2}; 20 juni
1984, A.R. nr. 3543 (A.C., 1983-84, nr. 600); 5
mei 1988, A.R. nr, 5695 (A.C., 1987-88, nr. 548)
met de cone!. van proc.-gen. Krings; 14 okt.
1988, A.R. nr. 5936 (A.C., 1988-89, nr. 87).
(2) Zie Cass., 5 mei 1988, A.R. nr. 5695 (A.C.,
1987-88, nr. 548, 2°) en de concl. van proc.-gen.
Krings (1135) 1136.
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II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 11 januari 1990:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 779 en 1042 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 11 januari 1990,
waarbij uitspraak werd gedaan over de
door de eisers opgeworpen exceptie nopens de wettigheid van bet koninklijk
besluit van 18 juni 1981 tot wijziging van
bet accijnsstelsel van benzol en van
soortgelijke produkten, werd gewezen
door een kamer samengesteld uit de
raadsheren Dooms, Vercruysse en Debruyne,
terwijl naar luid van artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek bet vonnis of
arrest client te worden gewezen door bet
voorgeschreven aantal rechters die alle
zittingen over de zaak hebben bijgewoond; na een beslissing van heropening
der de batten over een onderwerp, dat de
rechtbank vaststelt, de beslissing over de
grand van de zaak dienvolgens moet
worden gewezen door de rechters die de
vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of anders door de rechters voor
wie de debatten volledig zijn hervat; uit
de procedurestukken blijkt dat de zaak
een eerste maal werd behandeld en in
beraad genomen op de zitting van 12 januari 1989 door een kamer samengesteld
uit de raadsleden Dooms, Hoorens en
Debruyne; op voormelde datum verslag
werd uitgebracht, de vervolgende partij
in haar conclusie gehoord, evenals de beklaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, en conclusies werden neergelegd; de eisers in hun conclusies meer
bepaald de wettigheid van het koninklijk
besluit van 18 juni 1981 in vraag stelden;
het tussenarrest, dat op 23 februari 1989
werd gewezen, de heropening der debatten beval ten einde het vervolgende bestuur de mogelijkheid te bieden te antwoorden op de exceptie door de eisers
opgeworpen en zo nodig te zeggen op
welke rechtsgrond de rechtsvordering
werd gehandhaafd, waarna de zaak werd
uitgesteld op de zitting van 7 juni 1989;
de debatten aldus werden heropend over
een welbepaald punt dat de voortzetting
uitmaakt van bet voor de kamer gevoerde debat en dienvolgens voor dezelfde
rechters dienden voortgezet; de zaak achtereenvolgens in dezelfde staat van behandeling werd uitgesteld op de zittingen van 11 oktober 1989 en 6 december
1989, alwaar de zaak werd behandeld,
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nieuwe conclusies werden neergelegd
door partijen en de debatten gesloten
verklaard; blijkens het proces-verbaal
van laatstgenoemde terechtzitting de kamer was samengesteld uit de raadsheren
Dooms, Vercruysse en Debruyne; het arrest uiteindelijk door diezelfde zetel
werd gewezen op 11 januari 1990; noch
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 6 december 1989, noch het arrest
vaststellen dat de debatten ab initio werden hervat; er evenmin uit de besluiten,
noch uit enig ander procedurestuk blijkt
dat de eisers de door hen op de zitting
van 12 januari 1989 genomen conclusies
hernamen dan wei hieraan verzaakten;
zodat het arrest dat door een anders samengestelde zetel werd gewezen op 11
januari 1990 door een onregelmatigheid
is aangetast en dienvolvolgens nietig is
(schending van de artikelen 779 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat bij arrest van 23
februari 1989 het Hof van Beroep te
Gent, samengesteld uit de heren
Dooms, voorzitter, Hoorens en De~
bruyne, raadsheren, ingevolge een
tussen de partijen bestaande betwisting omtrent de rechtsgrond van de
vordering van verweerder, de debatten werden heropend << ten einde het
vervolgend bestuur in de mogelijkheid te stellen te antwoorden op de
exceptie opgeworpen door appellanten, en zo het K.B. van 18 juni 1981
niet werd bevestigd door een latere
wet, te zeggen op welke rechtsgronden de rechtsvordering wordt gehandhaafd '';
Overwegende dat na een beslissing die de heropening van de debatten beveelt over een welbepaald
onderwerp, zodanig dat de verdere
rechtspleging de voortzetting is van
hetgeen v66r de heropening geschiedde, de beslissing die uitspraak
doet over de vordering zelf of die
die uitspraak voorbereidt moet worden gewezen door de rechters die de
vorige terechtzittingen in dezelfde
zaak hebben bijgewoond of, zo niet,
door een rechtscollege waarvoor het
geding volledig is hervat;
Overwegende dat te dezen de heropening van de debatten niet een
bepaald voorwerp van de vordering
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betreft doch wel de rechtsgronden
waarop de vordering stoelt, zodat
het geheel van de vordering voorwerp bleef van de debatten en die
debatten na heropening ervan niet
de voortzetting waren aangaande
het door de rechter vastgestelde onderwerp, doch in hun geheel werden
gevoerd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
III. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen het arrest van 20
november 1991 :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat het arrest van 20 november
1991 de eisers solidair veroordeelt tot betaling van de verschuldigde nalatigheidsintresten ten bedrage van 99.086 frank,
meer de gerechtelijke intresten vanaf datum van het arrest aan de heer minister
van Financien, op vervolging en benaarstiging van de heer directeur der douane
en accijnzen, wiens burelen gevestigd
zijn te Gent, en tot de kosten van hager
beroep op burgerlijk gebied gevallen aan
de zijde van het Ministerie van Financien, Bestuur douane en accijnzen,
terwijl naar luid van artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek het vonnis of
arrest enkel kan worden gewezen door
het voorgeschreven aantal rechters, die
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond; na een beslissing van heropening
der debatten over een onderwerp dat de
rechtbank vaststelt, de beslissing over de
grond van de zaak moet worden uitgesproken door de rechters die de vorige
terechtzittingen hebben bijgewoond of
anders door de rechters voor wie de debatten volledig zijn hervat; te dezen bij
het tussenarrest van 11 januari 1990, gewezen door de raadsheren Dooms, Vercruysse en Debruyne, nadat over de
zaak werd gepleit en door partijen conclusies werden genomen, onder meer nopens het verschuldigd karakter van de
gevorderde nalatigheidsintresten de debatten werden heropend ten einde partijen in de gelegenheid te stellen nader te
concluderen omtrent het tarief van de
eventuele nalatigheidsintresten en de
rechtsgrond van de eventucle burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
P.V.B.A. of N.V. De Kegel Brandstoffen
en de zaak in voortzettmg werd gesteld
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op de zitting van 22 februari 1990; de debatten zodoende werden heropend over
twee welbepaalde punten welke de voortzetting uitmaakten van de debatten, gevoerd op de zitting van 6 december 1989;
het daaropvolgende arrest dienvolgens
door dezelfde kamer diende te worden
gewezen behoudens hervatting van de
debatten voor de anders samengestelde
kamer; het arrest van 20 november 1991
door de raadsheren Dooms, Debuyne en
Beaucourt werd gewezen; noch uit het
proces-verbaal van de terechtzitting van
16 oktober 1991, waarop de zaak werd
behandeld, noch uit het bestreden arrest
van 20 november 1991 blijkt dat de debatten ab initio werden hervat op voormelde datum; er evenmin uit de stukken,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de conclusies die de eisers eerder namen op de terechtzitting van 6 december 1989 en welke onder meer het
verschuldigd karakter der intresten betroffen werden hernomen op de zitting
van 16 oktober 1991, noch dat zij aan
voornoemde conclusies verzaakten; zodat
het arrest van 20 november 1991 dat
door een andere zetel werd gewezen,
voor wie niet aile debatten werden gevoerd, door een onregelmatigheid is aangetast en dienvolgens nietig is (scherrding van de artikelen 779 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat bij arrest van 11
januari 1990 het Hof van Beroep te
Gent, samengesteld uit de heren
Dooms, voorzitter, Vercruysse en
Debruyne, raadsheren, de debatten
werden heropend « teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om
nader te concluderen omtrent : het tarief van de eventuele nalatigheidsintresten,
de rechtsgrond
van de eventuele burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de P.V.B.A.
of de N.V. "De Kegel Brandstoffen" ));
Overwegende dat aldus de debatten werden heropend aangaande
welbepaalde voorwerpen van de vordering en de debatten na de heropening ervan de voortzetting waren

van de voor de heropening gevoerde
rechtspleging;
Dat daarbij is op te merken dat
voor de strafrechter door de partijen
niet kan worden afgezien van de regels van de rechterlijke organisatie
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en de partijen niet kunnen akkoord
gaan of zijn om af te wijken van de
regel volgens welke, wanneer de
samenstelling van het rechtsprekend college wordt gewijzigd nadat
met het onderzoek van de zaak is
begonnen, de zaak op straffe van
nietigheid opnieuw ab initio moet
worden behandeld;
Dat het middel gegrond is;

DERS OMSCHREVEN - TEGENSTRIJDIGHEID
- HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEOORDELINGSBEVOEGD·
HEID.

2° RECHTBANKEN -

15 juni 1993 - 2e kamer- Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Holsters - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Geinger en Claeys
BoU.Uaert.

STRAFZAKEN

-

STRAFVORDERING - VERPLICHTING VAN DE
RECHTER - OMSCHRIJVING VAN HET AAN·
HANGIG GEMAAKTE FElT WE'ITELIJKE
KWALIFICATIE.

3° HOGER BEROEP -

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het derde door de eisers aangevoerde middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest van 20 november 1991; verwerpt
de voorzieningen in zoverre zij gericht zijn tegen de arresten van 23
februari 1989 en 11 januari 1990; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest van 20 november
1991; veroordeelt de eisers in twee
derde van de kosten; veroordeelt
verweerder in de overige kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
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STRAFZAKEN -

GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE AL"
LEEN- ZWAARDERE KWALIFICATIE VAN HET
TEN LASTE GELEGDE FElT - INTERNERING.

4° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN ZWAARDERE KWALIFICATIE VAN HET TEN
LASTE GELEGDE FEIT - VERPLICHTING VAN
DE RECHTER - GEVOLGEN.

1o De raadkamer vermag niet voor eenzelfde feit onder verschillende wetsomschrijvingen tergelijkertijd de buitenvervolgingstelling en de internering te
gelasten (!).
2° De rechter moet aan het bij hem aan-

hangig gemaakte feit de juiste omschrijving geven met inachtneming
van het recht van verdediging zonder
dat hij gebonden is door een afwijzing
van kwalificatie door de raadkamer
(2).

3° en 4° De appelrechter mag, op bet hager beroep van de beklaagde aileen, de
kwalificatie van het misdrijf verzwaren en de interneringsmaatregel van
de eerste rechter bevestigen (3).

(1) Zie : Cass., 29 sept. 1992, A.R. nr. 6761
(A.C., 1991-92, nr, 635) en de noot 1; R.
DECLERCQ, Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging, in Strafrecht voor rechtspractici; IV (eds. L, Dupont en B. Spriet), 178 (193).

Nr. 287
2e KAMER -

15 juni

1993

1° ONDERZOEKSGERECHTEN -

(2) Zie : Cass., 8 dec. 1992, A.R. nr. 5908
(A.C., 1991-92, nr. 774), en Cass., 3 maart 1993,
A.R. nr. 9840 (ibid., 1993, nr. 125).
RAAD~

KAMER - BUITENVERVOLGINGSTELLING EN
INTERNERING VOOR HETZELFDE FEIT, AN-

(3) Zie : Cass., 22 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr.
596), en Cass., 4 nov. 1986, A.R. nr. 213 (ibid.,
1986-87, nr. 140).
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Nr. 287
(W... )
ARREST

(A.R. nr. P.93.0511.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de
tegen eiseres ingestelde strafvordering;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen beginsel
van strafrechtspleging « non his in
idem » en van artikel 215 van het Wethoek van Strafvordering,

doordat het bestreden arrest, - op
strafgebied, de bestreden beschikking
vernietigt, de procedur~ tot zich trekt, en
opnieuw rechtdoende verklaart dat (eiseres) de feiten zoals geherkwalificeerd gepleegd heeft, de internering gelast en
veroordeelt tot de kosten; - op burgerlijk gebied, aan ieder der burgerlijke
partijen de sam van 1 frank morele schadevergoeding toekent, meer de gerechtelijke intresten en de kosten,
terwijl, eerste onderdeel, op 13 oktober
1992 voorafgaandelijk aan de beschikking van de raadkamer tot internering
reeds een beschikking van de Raadkamer te Mechelen tot buitenvervolgingstelling voor dezelfde feiten gekwalificeerd als opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder
deze gewild te hebben, op een kind van
beneden de 16 jaar, de moeder ervan
zijnde, in hoofde van mevrouw W... tussenkwam (artikel 128 Wetboek van Strafvordering); tegen deze beschikking geen
verzet (lees : hager beroep) werd ingesteld binnen de door de wet voorziene
termijn (artikel 135, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering); na deze beschikking
tot buitenvervolgingstelling geen nieuwe
bezwaren rezen en geen heropening van
het gerechtelijk onderzoek gevorderd
werd door het openbaar ministerie; deze
nominatim buitenvervolgingstelling dan
oak definitief is en verhinderde dat de
zaak op gelijk welke marrier bij het vonnisgerecht zou aanhangig gemaakt worden; het algemeen beginsel van straf-
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rechtspleging « non his in idem » geschonden werd;
tweede onderdeel, wanneer het de internering gelast het onderzoeksgerecht
optreedt als vonnisgerecht; (eiseres) tijdig hager beroep heeft ingesteld enkel
en aileen tegen de beschikking van de
Raadkamer te Mechelen van 13 oktober
1992 waarbij haar internering werd gelast; artikel 235 van het Wetboek van
Strafvordering niet van toepassing is
wanneer een onderzoeksgerecht optreedt
als vonnisgerecht en trouwens door de
definitieve voorafgaandelijke beschikking tot buitenvervolgingstelling het gerechtelijk onderzoek definitief was afgesloten bij gebreke aan nieuwe bezwaren
gerezen na deze buitenvervolgingstelling;
artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering wei van toepassing is, doch,
enerzijds, vonnissen betreft (of beschikkingen van de raadkamer waarbij internering wordt gelast) en, anderzijds, artikel 215 Sv. de rechter in hager beroep
niet toelaat kennis te nemen van de (definitieve) beschikking tot buitenvervolginstelling waarvan geen daartegen ingesteld verhaalmiddel overgelegd werd; het
artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering geschonden werd;

Wat de beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, op vordering van
het openbaar ministerie, op 13 oktober 1992 een beschikking verleende
waarbij wordt verklaard dat er geen
reden is tot vervolging van eiseres,
beticht van te Mechelen op 23 januari 1992 : " opzettelijk maar zonder het oogmerk om te doden, slagen en verwondingen te hebben
toegebracht aan Karen De Smedt en
die toch de dood van deze laatste
hebben veroorzaakt, met de omstandigheid dat de misdaad werd gepleegd op een kind beneden de volle
leeftijd van zestien jaar door zijn
ouder of door enig ander persoon
die gezag heeft over het kind of het
onder zijn bewaring heeft (artikel
392-401, 1, 410 van het Strafwetboek) »;
Overwegende dat de appelrechters, geadieerd door het hager beroep van eiseres tegen een andere
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beschikking van 13 oktober 1992 van
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen, inzonderheid en onder meer tegen
haar internering, vooreerst moeten
vaststellen, welke feiten bij hen
aanhangig zijn, waarna zij aan die
feiten, met inachtneming van het
recht van verdediging, de juiste omschrijving moeten geven;
Dat de internering van eiseres
door de raadkamer werd gelast wegens de telastlegging : « te Mechelen
op 23 januari 1992 verzuimd te hebben hulp te verlenen of te verschaffen aan Karen De Smedt, die in
groat gevaar verkeerde, toestand die
zijze!f had vastgesteld, dan wanneer
zij kon helpen zonder ernstig gevaar
voor zichzelf of voor anderen »;
Dat de appelrechters, op verdering van het openbaar ministerie en
met inachtneming van het recht van
verdediging van eiseres, de ten laste
gelegde feiten heromschrijven als
volgt : " hetzij door de misdaad of
het wanbedrijf te hebben uitgevoerd
of aan de uitvoering rechtstreeks te
hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige
hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder haar
bijstand niet had kunnen gepleegd
worden, opzettelijk, met het oogmerk om te doden haar dochter Karen De Smedt, geboren te Mechelen
op 13 november 1989, gedood te hebben »;
Dat zij tevens vaststellen « dat
door deze heromschrijving de feiten
zelf niet worden gewijzigd ));
Dat de appelrechters eiseres interneren wegens feiten die dezelfde
zijn en op dezelfde wijze zijn omschreven (lees : ... wegens de omschreven feiten die dezelfde zijn) als
die waarvoor de raadkamer op 13
oktober 1992 verklaarde dat er geen
reden is tot vervolging van eiseres;
Overwegende dat tot buitenvervolgingstelling of internering beslist
moet worden, niet enkel op grand
van een kwalificatie, maar op grand
van een strafbaar beweerd feit
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waaraan de rechter vervolgens een
juiste omschrijving moet geven in
termen van de wet;
Dat de appelrechters derhalve vermochten te beslissen, wat zij te dezen impliciet doen, dat de beschikking van 13 oktober 1992 van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen, waarbij
wordt verklaard dat er geen reden
is tot vervolging van eiseres wegens
de feiten zoals in deze beschikking
als misdrijf omschreven, in werkelijkheid geen buitenvervolgingstelling is, nu deze enkel een afwijzing
van kwalificatie inhoudt;
Dat eiseres aldus nag steeds vervolgd bleef en ge1nterneerd werd
wegens die feiten;
Overwegende dat de appelrechters, bij wie de feiten regelmatig
aanhangig zijn gemaakt door het
hager beroep van eiseres tegen haar
internering, zelfs bij ontstentenis
van hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen de beschikking van
de raadkamer, de interne ring van
eiseres vermogen te bevelen wegens
dezelfde feiten maar anders omschreven;
Dat hieraan geen afbreuk doet de
vraag of de appelrechters beslissen
ingevolge de devolutieve kracht van
hoger beroep, of zeals te dezen met
inachtneming van het artikel 215
van het Wetboek van Strafvordering, na evocatie, en evenmin de
vraag of het artikel 235 van het Wethoek van Strafvordering terzake toepasselijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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Nr. 288

15 juni 1992 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
D'Hondt - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. Peeters, Mechelen.
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KAl\·lER -

WEGVERKEER

-

16 juni 1993

WEGVERKEERSHEGLE-

:rviENT VAN 01-12-1975 (REGELEIVIENTSBEPALIN-

GEN) - ART. 15 - KRlliSEr.i - HINDERNIS BESTUURDER - VERPLJCHTING - VERTRAGE:N - STOPPEN - VOORWAARDEN - MISDRIJF - BESTANDDELE:;\1.

De beslissing dat een bestuurder art.
15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement
heel't overtreden wordt naar recht verantwoord door de rechter die vermeldt
dat de nadering van de tegenligger
niet aileen kon worden voorzien, maar
oak kon worden gezien en dat, gelet op
de plaats van dat voertuig, kruisen
niet ]anger mogelijk was,· de verplichting voor de bestuw·der waarvan het
doorrijden belemmerd wol'dt door een
hindernis, om te vertragen en, zo no~
dig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikel's doorgang te verlenen blijft bestaan, zelfs als er theoretisch gezien voldoende ruimte is om te
kruisen. (Art. 15, inzonderheid 2, tweede lid, Wegverkeersregelement.)
{VLIERS T. SCIIEEPERS E./\..)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0220.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1992
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
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I. Op de voorziening van J acqueline Vliers:

Over het middel: schending van de artikelen 71, 418, 420 van het Strafwetboek,
154, 189, 211 van het Wetboek van Strafvordering, 6, § 2, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 15.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1382, 1383 van het Gerechtelijk Wetboek en 37 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest onder
meer eraan herinnert dat « (eiseres) met
haar Peugeot links voldoende ruimte had
vrijgelaten voor de doorgang van de
Mazda van Bruyere, die ten hoogste 1,70
meter breed is )) en dat (( de beklaagde
Bruyere, indien zij langs de straatgoot
had gereden, normaal gezien zonder
moeilijkheden de Peugeot had kunnen
kruisen, aangezien in dat geval de afstand tussen de beide wagens 50/60 centimeter zou zijn geweest »; dat het bestreden arrest vervolgens eiseres tot een
geldboete van 4.000 frank veroordeelt
wegens het onopzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen aan Bruyere en
Scheepers, haar bijgevolg voor een derde
aansprakelijk verklaart voor het ongeval
van 12 februari 1990 en haar op burgerlijk gebied veroordeelt tot betaling van
een frank aan Durieux en aan Bruyere,
en haar, hoofdelijk met laatstgenoemde,
veroordeelt tot betaling van een provisionele vergoeding van een frank aan
Scheepers, een provisionele vergoeding
van een frank aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten,
een definitief bedrag van 13.750 frank, te
verhogen met de wettelijke rente met ingang van 12 februari 1990, aan de naamloze vennootschap Sobagi en een definitief bedrag van 152.491 frank, te verhogen met de wettelijke rente met ingang
van de datum van de uitgaven, aan de
Onderlinge Maatschappij van Openbare
Besturen, op grand dat « (eiseres), bij
het zien van de hindernis die haar de
doorgang belemmerde, had moeten vertragen en, zo nodig, stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang
te verlenen (artikel 15.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975) ... zij al
evenmin als de medebeklaagde kan aanvoeren dat zij in haar redelijke verwachtingen is bedrogen; dat zij, zoals
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hierboven is gezegd, gezien het uitstekende gezichtsveld dat de weggebruikers
hadden, de tegenligger had kunnen zien
naderen, te meer daar de deskundige
heeft kunnen vaststellen dat de dimlichten werkten op het ogenblik van de botsing... de beklaagde aldus de nadering
van de Mazda niet aileen had kunnen
voorzien maar oak had kunnen zien en,
indien zij voldoende had opgelet en haar
snelheid had aangepast aan de omstandigheden, zij noodzakelijkerwijze had
moeten vaststellen dat, gelet op de plaats
van die wagen, kruisen onmogelijk was
... haar verplichting om te stoppen bleef
bestaan, zelfs als er theoretisch gezien
voldoende ruimte was » en << dat het
trouwens geenszins vaststaat dat " de beklaagde Bruyere van de rechterkant is
afgeweken en met voile geweld is ingereden op (de wagen van Vliers) » ",

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 15.2 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 de bestuurder, waarvan
het doorrijden belemmerd wordt door
een hindernis of door de aanwezigheid
van andere weggebruikers, enkel moet
vertragen en, zo nodig, stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen als de op de rijbaan
vrijgelaten ruimte niet breed genoeg is
voor de doorgang van twee voertuigen;
het bestreden arrest dezen vaststelt dat
« (eiseres) met haar Peugeot links voldoende ruimte had vrijgelaten voor de
doorgang van de Mazda van Bruyere die
ten hoogste 1,70 meter breed is; ... de beklaagde Bruyere, indien zij langs de
straatgoot had gereden, normaal gezien
zonder moeilijkheden de Peugeot had
kunnen kruisen, aangezien in dat geval
de afstand tussen de beide wagens 50/60
centimeter zou zijn geweest » en dat « er
theoretisch gezien voldoende ruimte was
(voor de doorgang van beide voertuigen) »; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de bestanddelen van de overtreding van artikel 15.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 bewezen
zijn op grand dat eiseres bij het zien van
de hindernis die haar het doorrij den belemmerde, had moeten stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen, terwijl het vaststelt dat
er voldoende ruimte was voor de doorgang van beide voertuigen, genoemde
wettelijke bepaling schendt (schending
van artikel 15.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975); het arrest,
door eiseres wegens die fout te veroordelen wegens de haar ten laste gelegde on-
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opzettelijke slagen en verwondingen, bovendien de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek schendt; het arrest, door de
burgerlijke rechtsvorderingen tegen eiseres op basis van die fouten gegrond te
verklaren, de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;

Wat het eerste onderdeel hetreft:
Overwegende dat artikel 15, tweede lid, van het Wegverkeersreglement bepaalt dat « de bestuurder,
waarvan het doorrijden belemmerd
wordt door een hindernis of door de
aanwezigheid van andere weggebruikers, moet vertragen en, zo nodig,
stoppen om de tegemoetkomende
weggebruikers doorgang te verlenen ));
Overwegende dat het arrest, nu
het vermeldt dat « de beklaagde
de nadering van de (door Patricia
Bruyere) bestuurde Mazda niet aileen had kunnen voorzien maar oak
had kunnen zien en (eiseres), indien
zij voldoende had opgelet en haar
snelheid aan de omstandigheden
had aangepast, noodzakelijkerwijze
had moeten vaststellen dat, gezien
de plaats van die wagen, kruisen onmogelijk was; (... ) haar verplichting
om te stoppen bleef bestaan, zelfs
als er theoretisch gezien voldoende
ruimte was », wettig beslist dat eiseres « bij het zien van een hindernis
die haar het doorrijden belemmerde,
had moeten stoppen en, zo nodig,
vertragen om de tegemoetkomende
weggebruikers doorgang te verlenen » en de beslissing betreffende
het aan eiseres ten laste gelegde gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
naar recht verantwoordt op grand
van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek alsook de beslissing
betreffende haar fout in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek;

16 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Fischer - Gelijklui-
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dende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Dassesse, De Bruyn en Gerard.
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OORDELING CASSATIEBEROEP TOEZICHT DOOR HET HOF - TOEPASSINGSGEBIED - GRENZEN.

7° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - NOODZAKELJJKHEID - CRITERIA
- OPENBARE VEJLIGHEID - VOLSTREKTE
NOODZAKELJJKHEID - BEGRIP.

1o, 2° en 3° Niet voor de eerste maal voor

het Hoi kan worden voorgedragen het
middel ten betoge dat eiser, die als
verdachte voorlopig was gehecht, niet
is berecht binnen de redelijke termijn
bedoeld in art. 5.3 E. V.R.M (1).
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ze KAMER -

16 juni 1993

1° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - NIEUW MIDDEL- VOORLOPIGE HECHTENIS - GRIEF - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHRIJDING - MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER - GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HAND·
HAVING - CASSATIEMIDDELEN - GRIEF REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER - GEVOLG.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5 ART. 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - CASSATIEMIDDELEN - GRIEF REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRTJDING MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER - GEVOLG.

40 CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - BEVOEGDHEID IN HET
ALGEMEEN - STRAFZAKEN - VASTSTELLINGEN VAN DE FEITENRECHTER- ONAANTASTBARE BEOORDELING - GEVOLGTREKKING IN
RECHTE - TOEZIC!IT DOOR HET HOF.

5°

CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - BEVOEGDHEID IN HET
ALGEMEEN - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELING IN FEITE - ONAANTASTBARE BEOORDELING - TOEZICHT
DOOR HET HOF - TOEPASSINGSGEBIED GRENZEN.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELING IN FEITE - ONAANTASTBARE BE-

4° AI staat het aan de rechter vast te
stellen waarop hij zijn beslissing
grondt, tach dient het Hoi van Cassa~
tie na te gaan of die feiten de door de
rechter daaruit in rechte afgeleide gevolgtrekking verantwoorden (2).
5° en 6° AI staat het aan de onderzoeksgerechten in feite en dus op onaantastbare wijze de omstandigheden van de
zaak te beoordelen, tach dient het Hoi
na te gaan of die omstandigheden de
handhaving van de voorlopige hechtenis
regelmatig motiveren en naar recht
verantwoorden. (Artt. 16, § 1, 21, § 4,
en 30, § 4 Wet Voorlopige Hechtenis 20
juli 1990.)
7° De handhaving van de voorlopige

hechtenis van een verdachte wordt
naar recht verantwoord door het onderzoeksgerecht dat, op grand van de
feiteh)'ke omstandigheden van de zaak
die het in zijn beslissing preciseert, be~
slist dat de handhaving van de voorlopige hechtenis van die verdachte volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid en dat die volstrekte
noodzakelijkheid hieruit volgt dat er te
dezen ernstige redenen bestaan om te
vrezen dat de in vrijheid gelaten (verdachte) nieuwe misdaden of wanbedrijven zal plegen. » (Artt. 16, § 1, 21,
§ 4 en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990.)
(1) Cass., 14 maart 1990, A.R. nr, 8146 (A.C.,
1989-90, nr. 425).
(2) Cass., 29 mei 1991, A.R. nr. 8819 (A.C.,
19991, nr. 498).
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(CAULIER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0864.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel :
Overwegende dat, enerzijds, eiser
in zijn conclusie voor de kamer van
inbeschuldigingstelling betoogde dat
de belangrijke onderzoeksopdrachten voltooid waren en dat de nag te
vervullen opdrachten, oak al waren
ze lang, bijkomstig waren en geen ·
invloed hadden op een eventuele invrijheidstelling; dat daaruit evenwel
niet vie! af te leiden dat de redelijke
termijn in de zin van artikel 5.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden overschreden
was;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van artikel 5.3 aanvoert,
nieuw en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anderzijds, het
aan de onderzoeksgerechten staat
de omstandigheden van de zaak in
feite en dus op onaantastbare wijze
te beoordelen, en dat het Hof dient
na te gaan of die omstandigheden
de handhaving van de vool'lopige
hechtenis regelmatig motiveren en
naar recht verantwoorden;
Dat, in zoverre eiser van de veronderstelling uitgaat dat het Hof bevoegd is om zich in te Iaten met de
beoordeling van de feiten, bet middel faalt naar recht; dat het middel,
in zoverre het die feitelijke beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling bekritiseert, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
het arrest vermeldt << dat de handhaving van de voorlopige hechtenis
(van eiser) volstrekt noodzakelijk is
voor de openbare veiligheid en dat
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die volstrekte noodzakelijkheid hieruit volgt « dat er te dezen ernstige
redenen bestaan om te vrezen dat
de in vrijheid gelaten (eiser) nieuwe
misdaden of wanbedrijven zou plegen »;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling die beoordeling, zonder gebruik van enige stijlformule, afgeleid heeft uit de omstandigheden die nader zijn aangegeven in de vordering van het
openbaar ministerie waarvan het arrest de gronden overneemt; dat het
hier onder meer gaat om de omstandigheid dat de feiten « wegens de
persoonlijkheid van de dader, de
drijfveer, het aantal en de diversiteit van de benadeelden, de omvang
van de geleden schade, bij (eiser)
wijzen op een voor de openbare veiligheid gevaarlijke geestestoestand
en een houding die gekenmerkt
wordt door gebrek aan eerbied voor
andermans eigendom, wat de vrees
wettigt dat hij in geval van invrijheidstelling nog misdrijven zal plegen »; dat die vrees nag in het bijzonder wordt versterkt door het
neuropsychiatrisch deskundigenverslag waaruit « blijkt dat (eiser) "verschillende psychopathologische trekken vertoont (die) zijn realiteitszin
verstoren en verminderen en, buiten
weten (van eiser) aan de oorsprong
liggen van zijn misdrijven " »;
Dat het arrest aldus de handhaving van de voorlopige hechtenis
van eiser naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest met
de in het antwoord op het eerste
middel weergegeven overwegingen
antwoordt op de conclusie van eiser
door, zonder naar vroegere rechterlijke beslissingen te verwijzen, de
omstandigheden van de zaak nauwkeurig te omschrijven zoals die bestonden op de dag van de uitspraak;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

bm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 juni 1993 - 2° kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahouse - Gel~jk
luidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Motte-de Raedt, Brussel.

2° De maa.nd waa.rbinnen uitspra.ak
moet worden gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
gerekend van de zoveelste tot de dag
v66r de zoveelste,· de dag van de akte
vanaf welke de termijn begint te ]open
is daarin niet, de vervaldag daarentegen wei begrepen (2). (Artt. 21, § 6, en
22, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990; artt. 52, 53 en 54
Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE DA LUZ DOMINGUES FERREIRA)
ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. P.93.0889.F)

RET HOF; - " Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie.
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1° CASSATIE -

VORDERINGEN TOT VER"
NIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET - CASSATIEBEROEP VAN
DE PROCUREUR-GENERAAL - VERNIETIGING
- GEVOLGEN.

2° VOORLOPJGE HECHTENIS HAVING -

RAADKAIVIER -

HAND·
RECUTERLIJKE

BESLISSING - VAN iVIAAND TOT MAAND TERMIJN - KEN NIAAND - BEREKENING.

1° Op vordering van de procureur-gene-

raal bij het Hoi van Cassatie vernietigt
het Hoi overeenkomstig art. 442 Sv. in
het belang van de wet en, derhalve,
zonder verwijzing een in Jaatste aanleg gewezen auest wa.a.rin een onwettigheid voorkomt en waartegen geen
pa.rtij zich binnen de wettelijke termijnen in cassa.tie heeft voorzien (1) of
waartegen geen ontvankelijk cassa.tieberoep kan worden ingesteld. (Art. 442
Sv.)
(1) Cuss., 11 mei 1983, AR. nr. 2894 {A.C.,
1982-83, nr. 505).

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer bij het Hof, in
het belang van de wet en overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek
van Strafvordering, aangifte te doen
van het in kracht van gewijsde gegane arrest dat het Hof van Beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, op 23 maart 1993 gewezen
heeft in de zaak Da Luz Domingues
Ferreira Ramiro, beklaagde;
Tegen laatstgenoemde is op 16 december 1992 een bevel tot aanhouding verleend en de raadkamer
heeft de voorlopige hechtenis voor
de laatste maal gehandhaafd bij beschikking van 12 maart 1993;
Het aangegeven arrest vernietigt
de bestreden beslissing op het hager
beroep van de verdachte op grand
van de overweging dat " de vorige
beslissing dagtekent van 12 februari
1993 " en dat dus de beschikking
van 12 maart 1993 " is gewezen na
het verstrijken van de termijn, bepaald in artikel 21, § 6, van de wet
van 20 juli 1990" betreffende de
voorlopige hechtenis;
(2) Zie Cass., 5 mei 1982, AR. nr. 2280 (A.C.,
1981-82, nr. 524); zie oak Cass., 24 dec. 1982,
A.R. nr. 3730 (ibid., 1982-83, nr. 255).
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Voornoemd artikel 21, § 6, bepaalt
dat " de beschikking tot handhaving
van de hechtenis een maand geldig
is vanaf de dag waarop ze wordt gegeven "; nu voornoemde wet van 20
juli 1990 geen enkele bijzondere bepaling bevat over de berekening van
die termijn van een maand, volgt uit
artikel 2 van het Gerechtelijk Wethoek dat de artikelen 52 tot 54 van
dat wetboek erop van toepassing
zijn;
Krachtens artikel 52 wordt de termijn gerekend van middernacht tot
middernacht en vanaf de dag na die
van de akte of van de gebeurtenis
welke hem doet ingaan; krachtens
artikel 53 is de vervaldag in de termijn begrepen; krachtens artikel 54
wordt een in maanden bepaalde termij n gerekend van de zoveelste tot
de dag v66r de zoveelste;
Te dezen is de akte die de termijn
heeft doen !open de beschikking van
12 februari 1993 tot handhaving van
de hechtenis; bijgevolg is de termijn
waarbinnen een nieuwe beschikking
tot handhaving van de hechtenis
van de verdachte moest worden gewezen ingegaan op 13 februari 1993
om middernacht en is die termijn
verstreken op 12 maart 1993 om
middernacht, welke laatste dag in
de termijn is begrepen;
Ret aangegeven arrest beslist dus
niet wettig dat de beroepen beschikking van 12 maart 1993 << is gewezen
na het verstrijken van de wettelijke
termijn »;

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof mage behagen voormeld arrest van 23 maart 1993 van
het Hof van Beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling, te vernietigen doch aileen in het belang
van de wet, en te bevelen dat van
het te wijzen arrest melding zal
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worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Brussel, 10 juni 1993.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Liekendael »;
met aanneming van de gronden
van de vordering, vernietigt, doch
aileen in het belang van de wet, het
aangegeven arrest d.d. 23 maart
1993 van het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest.
16 juni 1993 - 2" kamer -- Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal.
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KAMER -

17 juni 1993

1° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGE·
MEEN - HUISHUUR - VERPLICHTING OM
HET VERHUURDE GOED TE LEVEREN - BEGRIP - OMVANG.

zo

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMEEN - HUISHUUR - VERHUURDE GOED TENIETGMN DOOR TOEVAL - ONTBINDING
VAN DE OVEREENKOMST.

30 OVEREENKOMST -

ALLERLEI - FINANCIERINGSHUUR LEASINGOVEREENKOMST INZAKE ROERENDE GOEDEREN - BEDING TOT BEPERKING VAN DE VERPLICI-1TING OM HET VERHUURDE GOED TE LEVEREN - VERENIGBAARHEID.

4°

OVEREENKOMST - ALLERLEI - FINANCIERINGSHUUR
LEASINGOVEREENKOMST INZAKE ROERENDE GOEDEREN -
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VERHUURDE GOED - VERLIES - SCHORSING
OF ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST - VERBOD VOOR DE HUURDER OM
ZICH DAAROP TE BEROEPEN - BEDING VERENIGBAARHEID.

1° De verplichting die krachtens art.

1719 B.W. op de verhuurder rust om
het gehuurde goed te Jeveren is een
wezenlijke verplichting van de huurovereenkomst. De partijen mogen de

omvang ervan evenwel beperken. De
verplichting tot levering kan inzonder-

heid worden beperkt tot de Iouter materiiile daad van het ter beschikking
stellen van de huurder van de beloofde
zaak (1).

2° De bepaling van art. 1722 B. W. inzake
het tenietgaan, door toeval, van het
verhuurde goed, maakt slechts toepas-

sing van de rechtsregel volgens welke,
in wederkerige overeenkomsten, het
tenietgaan, door overmacht, van de
verplichtingen van de ene partij leidt
tot het tenietgaan van de correlatieve
verplichtingen van de andere partij en
verantwoordt bijgevolg de ontbinding
van de overeenkomst (2).

3° Met

de financieringshuurovereenkomst (leasing) is niet onverenigbaar

het beding dat de verplichting tot le-

vering van de « lessor » beperkt tot de
]outer materiiile daad van het ter beschikking stellen van de «lessee» van
de beloofde zaak (3).
4° Met

de financieringshuurovereenkomst (leasing) is niet onverenigbaar
het beding dat « de huurder, bij geheel
of gedeeltelijk verlies van het gehuurde materiaal, geen schorsing of beiiindiging van de huurovereenkomst kan
aanvoeren » (4).
(FAILLISSEMENT LEON ZUCKERMANN
T. S.C.S. LEASING J. VAN BREDA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9405)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
(1), (2), (3) en (4) Zie concl. O.M. in Bull. en
Pas., 1993, I, nr. 291.

599

Over het middel: schending van de artikelen 1101, 1102, 1108, 1134, 1156, 1709,
1722 en 1741 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat de eisers in conclusie hadden
betoogd : « dat de overeenkomst, wanneer de partijen in hun overeenkomst
bedingen opnemen die onverenigbaar
zijn met de aard van de huurovereenkomst, herbenoemd moet worden als ~en
overeenkomst van koop of afbetalmg
met voorbehoud van eigendomsrecht,
wat moet inhouden dat het goed of zijn
tegenwaarde in alle gevallen van samenloop in het vermogen van de gebruiker
wordt opgenomen (... ); ... dat het onderzoek van de litigieuze overeenkomsten,
die identiek zijn, inzonderheid volgende
bepalingen aan het licht brengen : Artikel 3: "( ...) De levering en het plaatsen
gebeuren op kosten van de huurder die
tevens het risico draagt (...) "; Artikel 6:
"( ... ) Bij geheel of gedeeltelijk verlies
van genot van het gehuurde materiaal,
kan de huurder geen schorsing of beeindiging van de huurovereenkomst aanvoeren, hij kan niet vragen dat de huur
wordt verminderd noch dat de betaling
ervan wordt geschorst, evenmin kan hij
om welke reden ook schadevergoeding
vragen "; (... ) dat de eerste rechter terecht de stelling van de conclusienemers
(thans eisers) aanneemt en oordeelt dat
de litigieuze overeenkomst in werkelijkheid koopovereenkomsten waren, wanneer uit het onderzoek ervan blijkt dat
de verplichtingen die krachtens de artikelen 1719 en volgende van het Burger~
lijk Wetboek ten voordele van de huurder op de eigenaar rusten niet meer
bestaan en dat in werkelijkheid, de wettelijke verplichtingen van de " eigenaar ",
die het wezenskenmerk van de huurovereenkomst vormen, op de "huurder"
zijn overgedragen; (... ) dat de litigieuze
overeenkomsten bedingen bevatten die
dermate van het gemeen recht inzake
huurovereenkomsten afweken dat zij
moeten worden omschreven als koopovereenkomsten op afbetaling met voorbehoud van eigendom, zodat (verweerster) diende te worden veroordeeld tot
betaling aan de curator van de tegenwaarde van het aan de heer Zuckermann verkochte materiaal dat van bij de
oorsprong in het vermogen van laatstgenoemde is opgenomen (...) »; en het arrest, nu het bijgevolg uitspraak moet
doen over de omschrijving van de liti~
gieuze overeenkomsten, hetzij als leasingovereenkomsten hetzij als overeenkomsten van verkoop op afbetaling met
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een beding van voorbehoud van eigendom dat niet kan worden tegengeworpen
aan de gezamenlijke schuldeisers, beslist : dat de litigieuze overeenkomsten
leasingovereenkomsten zijn en geen
overeenkomsten van koop op afbetaling,
en bijgevolg beslist dat verweerster eigenaar is gebleven van de pers en de fotozetmachine, nu de gefailleerde Zuckermann de koopoptie niet heeft gelicht, en
dat verweerster haar eigendomsrecht
aan de gezamenlijke schuldeisers kan tegenwerpen, op grand : « dat bet aan het
hof (van beroep) staat de gesloten overeenkomsten te benoemen rekening houdend met de bedoeling van de partijen,
zeals die inzonderheid in de twee ondertekende overeenkomsten is uitgedrukt;
dat die overeenkomsten, hoewel zij verschillende bewoordingen uit de overeenkomst van huur van goederen overnemen, grondig verschillen van de "traditionele huur" in de economische werkelijkheid; dat het geen openlijke noch
verborgen koopovereenkomsten zijn,
zelfs als heeft appellante {thans verweerster) alle verplichtingen die doorgaans
op de eigenaar rusten op de gebruiker
afgewenteld, en zich bij overeenkomst
vrijgemaakt van alle verplichtingen die
krachtens het gemeen recht op de
"huurder" rusten; (... ) dat in de specifieke context van een leasing het gehele tenietgaan of het verlies van het materiaal
tijdens de overeenkomst, zelfs door overmacht, niet belet dat de lessor, vanaf de
dag van de levering (tijdstip waarop de
termijn van de overeengekomen "huur"
begint te lopen), werkelijk zijn volledige
wezenlijke verplichting, te weten de financiering van de volledige verrichting
van " aankoop van het materiaal inzonderheid om te verhuren" heeft uitgevoerd; (... ) dat uit het geheel van die
overwegingen volgt dat de partijen ongeveinsd en uit vrije wil twee overeenkomsten hebben gesloten die de wezenlijke kenmerken van een financieringsovereenkomst vertonen, dat wil zeggen
een overeenkomst sui generis, die autonoom en onsplitsbaar is, en die niet aangemerkt worden als een loutere opeenstapeling
van
benoemde
overeenkomsten, zodat het hof, bij ontstentenis
van aantasting van de openbare of van
de goede zeden, verplicht is de in de
overeenkomsten vastgelegde regels toe
te passen, zelfs als die, in voorkomend
geval, afwijken van de suppletieve bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake overeenkomsten en verbintenissen
(... ) '•
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terwijl de huurovereenkomst het contract is waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een
zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs,
die de laatstgenoemde zich verbindt te
betalen (artikel 1709 van het Burgerlijk
Wetboek); bet inzonderheid een wezenlijk kenmerk van de huurovereenkomst
is dat de verhuurder verplicht het goed
te leveren (artikel 1719 van bet Burgerlijk Wetboek); het eveneens een wezenlijk kenmerk van de huurovereenkomst
is dat de verhuurder het risico draagt
van het gehele tenietgaan van het goed
door toeval of overmacht (artikel 1722
van het Burgerlijk Wetboek), zodat de
huurovereenkomst door het tenietgaan
van bet goed wordt ontbonden (artikel
1741 van het Burgerlijk Wetboek); er
geen wettige huurovereenkomst kan zijn
wanneer het gaat om overeenkomsten
die de in het middel aangewezen bedingen bevatten, die precies afbreuk doen
aan de verplichting van de verhuurder
om bet goed te leveren en aan het beginsel van de ontbinding van de buurovereenkomst ten gevolge van het tenietgaan
van het goed door toeval of overmacht,
en die hoe dan ook uitsluiten dat de
overeenkomsten die degelijke bedingen
bevatten als een huurovereenkomst worden uitgelegd; daaruit volgt dat het arrest, door, om de in bet middel aangeklaagde redenen, de in bet middel aangewezen overeenkomsten te omschrijven
als leasingovereenkomsten, en door de
vordering van de huidige eisers af te wijzen, die ertoe strekt de overeenkomsten
te doen omschrijven als een koop op afbetaling, die een beding van voorbehoud
van eigendom verbergt, dat aan de gezamenlijke schuldeisers niet kan worden
tegengeworpen, het wettelijk begrip
buurovereenkomst, het beginsel dat de
overeenkomst de partijen tot wet strekt
(artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek), het beginsel dat overeenkomsten
volgens de werkelijke wil van de partijen moeten worden uitgelegd (artikel 1156
van het Burgerlijk Wetboek) miskent, en
oak de andere in het middel aangewezen
bepalingen schendt (artikelen 1101, 1102,
1108, 1719, 1722 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek), en de beslissing niet naar
recht verantwoordt:

Over de door verweerster opgeworpen grand van- niet-ontvankelijk-

heid : het onderzoek van het middel
zou het Hof verplichten de bedingen
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van de tussen de partijen gesloten
overeenkomsten uit te leggen :
Overwegende dat het middcl de
uitlegging van de overeenkomsten
door de feitenrechter niet wil doen
vervangen door de uitlegging van
het Hof, maar de juridische omschrijving die de feitenrechter heeft
gegeven aan de door hem vastgestelde feiten wil doen nazien;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangeno-

men;

Overwegende dat het arrest zegt :
(( dat naar luid van de overeenkomsten en de daarbij gevoegde algemene voorwaarden, de wezenlij~e
verplichting van (verweerster) erm
hestand om " inzonderheid om te
verhuren en volgens de specificaties
van de h,'.urder (Zuckermann) bij de
(door de huurder op zijn verantwoordelijkheid gekozen) leverancier " een pers en fotozetmach1ne
aan te kopen, waarbij het materiaal
" rechtstreeks door de leverancier
wordt geleverd en door de huurder
in ontvangst wordt genomen ", (... )
en de rol van verweerster - die een
financii:He onderneming is die helemaal niet van plan is een machinepark op te starten - beperkt blijft
tot de financiering van de vernchting ( ... ); dat de verplichting van de
lessee Zuckermann erin bestond gedurende een vaste periode van vijf
jaar per kwartaal een bepaald bedrag te betalen " dat overeenstemt
met de aangenomen economische
waarde van het gehuurde materiaal" ( ... ) en dat is bepaald rekening
houdend met de investering van
(verweerster), die aldus in vijf jaar
het ge1nvesteerde geld kon terugkrijgen vermeerderd met een financi€Je last die haar vergoeding en die
van het ge1nvesteerde kapitaal dekt;
(... ) dat voor een pers en een fotozetmachine van dat type VIJf Jaar de
aangenomen normale duur van het
economisch gebruik vertegenwoordigt, (... ); dat de heer Zuckermann
na verloop van die vijf jaar de eigendom van die machines kon ver-
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werven
als
hij
respectievelijk
254.000 en 52.000 frank betaalde,
welke bedragen in de overeenkomsten uitdrukkelijk als "aangenomen restwaarde " worden aangewezen; dat in de gegeven omstandigheden die waarde belachelijk noch
symbolisch was ( ... ); dat rekening
houdend met de wisselvalligheid
van de overeenkomsten, de keuzemogelijkheid van de heer Zuckermann voor reBel moet worden gehouden »;
Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat de overeenkomsten tussen verweerster en Zuckermann de
wezenlijke kenmerken van een financieringshuur vertonen;
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat die overeenkomsten
huurovereenkomsten uitmaken; dat
het arrest immers erop wijst dat
<<
die overeenkomsten, hoewel zij
verschillende bewoordingen uit de
overeenkomst van huur van goederen overnemen, grondig verschillen
van de " traditionele huur " in de
economische werkelijkheid »; « dat
(verweerster) alle verplichtingen die
doorgaans op de eigenaar rusten ten
laste van de gebruiker heeft gelegd
en zich bij overeenkomst heeft vrijgemaakt van de verplichtingen die
krachtens het gemeen recht ten laste van een "verhuurder" vallen »,
dat « de omvang van de huurprijs
niet is vastgesteld als een prijs die
het genot van het materiaal beoogt
te vertegenwoordigen »;
Overwegende dat uit de consideransen en vaststellingen van het arrest evenwel volgt dat de huurovereenkomst een van de elementen
blijft van de ingewikkelde overeenkomsten die het hof beroep onderzoekt, nu de werkelijke bedoeling
van de partijen is geweest dat gedurende vijf jaar aan de « lessee )) tegen vergoeding een persoonlijk genotsrecht wordt verleend op het
materiaal dat verweerster voor verhuring heeft aangekocht;
Overwegende dat het hof van beroep na onderzoek en rekening hou-
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dend met het doorslaggevend element van de overeenkomsten oordeelt: « dat de partijen ongeveinsd
en uit vrije wil twee overeenkomsten hebben gesloten die de wezenlijke kenmerken van een fina~
cieringshuur vertonen, - dat w1l
zeggen een overeenkomst sui generis, die autonoom en onsplitsbaar is,
en die niet aangemerkt worden als
een loutere opeenstapeling van be-

noemde

overeenkomsten-,

zodat

het hoi, bij ontstentenis van aantasting van de openbare of van de goede zeden, verplicht is de in de overeenkomsten vastgelegde regels toe
te passen, zelfs als die, in voorkomend geval, afwijken van de suppl<>tieve bepalingen van bet Burgerlijk
Wetboek inzake overeenkomsten en
verbintenissen ( ... ) »;
Overwegende dat de verplichting
die krachtens artikel 1719 van het
Burgerlijk Wetboek op de verhuurder rust om het gehuurde goed te leveren een wezenlijke verplichting
van de huurovereenkomst is; dat de
partijen de omvang ervan evenwel
mogen beperken; dat de verplichting
tot levering inzonderheid kan worden beperkt tot de !outer materiele
daad van bet ter beschikking stellen
van de huurder van de beloofde
zaak; dat het arrest dienaangaande
erop wijst, dat « de lessor vanaf de
dag van de levering (tijdstip waarop
de termijn begin! te !open waarvoor
de "huur" is aangegaan), zijn wezenlijke verplichting werkelijk helemaal heeft uitgevoerd, die erin bestaat de gehele verrichting te financieren van het " aankopen van het
materiaal met de speciale bedoeling
om het te verhuren »;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 1722 van het Burgerlijk Wethoek inzake het tenietgaan, door
toeval, van het verhuurde goed,
slechts toepassing rnaakt van de
rechtsregel volgens welke, in wederkerige overeenkomsten, het tenietgaan door overmacht van de verplichtingen van de ene partij leidt
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tot het tenietgaan van de correlatieve verplichtingen van de andere partij en bijgevolg de ontbinding van
de overeenkomst verantwoordt; dat
het arrest zegt dat « in de specifieke
context van een financieringshuur,
bet geheel tenietgaan of het verlies
van het materiaal tijdens de overeenkomst, zelfs door overmacht, niet
belet dat de lessor, vanaf de dag van
de levering (... ) werkelijk geheel zijn
wezenlijke verplichting, te weten de
financiering van de volledige verrichting van " aankoop van het materiaal inzonderheid om het te verhuren" heeft uitgevoerd ))' terwijl
L. Zuckermann verplicht was « gedurende een vaste periode van vijf
jaar, elk kwartaal een bepaalde sam
te betalen (... ) »; dat het aldus erop
wijst dat in de huurfinanciering de
verplichting van de ene partij onmiddellijk wordt uigevoerd terwijl
die van de andere partij op opeenvolgende tijdstippen wordt uitgevoerd;
Overwegende dat bet invoegen
van een beding dat bepaalt « dat de
huurder, bij geheel of gedeeltelijk
verlies van het genot van het gehuurde materiaal, geen schorsing of
beeindiging van de huurovereenkomst kan aanvoeren >> bijgevolg
niet onverenigbaar is met de overeenkomsten zoals ze door het hof
van beroep worden omschreven;
Dat daaruit volgt dat bet hoi van
beroep, zonder schending van de .in
het middel aangewezen wetsbepalmgen, heeft kunnen beslissen dat de
overeenkomsten die de partijen « huurfinancieringsovereenkomsten )) hebben genoemd, in tegenstelling tot hetgeen de eisers aanvoeren, geen koop
op afbetaling uitmaken en dat verweerster, nu de gefailleerde L.
Zuckermann de koopoptie niet heeft
gelicht, eigenaar van het materiaal
was gebleven;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
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Nr. 292

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
17 juni 1993 - 1e kamer - Voorzitter:

de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver~
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Simont en Biitzler.

Nr. 292
1e

KAMER -

17 juni 1993

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN.
LEVERINGEN, DIENSTEN) - ALGE,
MENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - OVERHEIDSOPDRACHT - ONDERBREKI~G DOOR
HET BESTUUR - REKENING TOT SCHADELOOSSTELLING ONTVANKELIJKHEID VEREISTE.

Art. 15, § 5, M.B. van 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten, van werken, leveringen en diensten, volgens hetwelk de
aannemer recht heeft op schadeloosstelling in het geval dat het bestuur de
onderbreking van de uitvoering van de
overheidsopdracht beveelt en die on~
derbreking voldoet aan de in het twee~
de lid omschreven voorwaarden, be~
paalt dat de gestaafde rekening tot
schadeloosstelling moet worden inge~
diend binnen de in art. 16, § 4, eerste
lid, Z', voorziene termijn; de ontvanke~
lijkheid van die aanvraag hangt van
geen andere voorwaarde at' en meer
bepaald niet van de inachtneming van
de bepalingen van art. 16, § 3, vierde
lid (1).

(1) Zie Cass,, 28 jan, 1993, A,R. nr
(A.C, 1993, nr, 62).

9540

(SOCIETE DE MOSAXE DE COXSTRl'CTIOX X.Y.
T. REGIE DER GEBOllrEX)
ARREST ( verta/ing)

(A.R. nr. 9591)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 4 oktober 1991 door
bet Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over bet middel : ...
Overwegende dat artikel 15, § 5,
van het ministeriee1 besluit van 10
augustus 1977 boudende vaststelling
van de algemene aannemingsvoor~
waarden van de overheidsopdrach~
ten van werken, leveringen en dien~
sten, bepaalt dat de aannemer bet
recbt beeft een rekening tot scbadeloosstelling in te dienen, voor een in
gemeen overleg te bepalen bedrag
voor de onderbrekingen op bevel
van het bestuur, die voldoen aan de
in bet tweede lid van die bepaling
omschreven voorwaarden; artikel 15,
§ 5, derde lid, bepaalt « dat de beboorlijk gestaafde rekening tot scbadeloosstelling scbriftelijk moet ingediend worden binnen de in artike1
16, § 4, eerste lid, 2°, voorziene termijn »;
Dat bet ministerieel besluit van 10
augustus 1977 de ontvankelijkbeid
van die aanvraag aan geen enkele
andere voorwaarde onderwerpt;
Dat meer bepaald die aanvraag
niet onderworpen is aan de voar~
waarde van artikel 16, § 3, vierde
lid, volgens hetwelk de aannemer
verplicbt is om aan bet bestuur de
invloed bekend te maken die bet bevel van bet bestuur kan bebben op
de uitvoering van de opdracbt en de
prijs van het werk, zodra hij die invloed kent of zou moeten kennen;
dat die voorwaarde geldt voor de
vorderingen tot scbadeloosstelling
waarin de aannemer feiten aanvoert
ten laste van het ·bestuur, als be~
doeld in artikel 16, maar niet voor
de rekening tot scbadeloosstelling
die de aannemer grondt op een bevel
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tot onderbreking van de werken en
waarvan sprake is in artikel 15, § 5;
Dat de rekening bedoeld in artikel
15, § 5, onderscheiden is van de
klachten en verzoeken, bedoeld in
artikel 16; dat het verschil uitdrukkelijk is aangegeven in artikel 16,
§ 5, waar het onderscheid wordt gemaakt tussen de vordering waarbij
de
aannemer
schadevergoeding
vraagt op basis van welke feiten of
omstandigheden ook waarvan sprake in dit artikel 16 en de « rekening
tot schadeloosstelling » die word! ingediend op basis van artikel 15, § 5;
Dat het arrest door te beslissen
dat de door eiseres op grand van artikel 15, § 5, ingediende aanvraag tot
schadevergoeding niet ontvankelijk
was op grand dat zij de bij artikel
16, § 3, vierde lid, bepaalde verplichting niet was nagekornen, de in het
middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 juni 1993 - 1u kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 293

Het vonnis dat beslist dat een vordering
ontvankel~jk is, en voor het overige
een gerechtel~jke deskundige aanstelt,
is ten opzichte van die beslissing een
eindvonnis. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
(1).
(DAKC C.V. T. VOETEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7993)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1044, 1045,
1055 en 1496 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest het hager
beroep tegen het vonnis van 22 mei 1980
onontvankelijk heeft verklaard, op grand
van de overwegingen dat « ( •.• ) ter zitting
van het Hof van 1 oktober 1990 aan partijen de vraag werd gesteld naar de ontvankelijkheid van het hager beroep gelet
op art. 1045 Ger.W. {berusting door appellante (eiseres in cassatie) en partijen
werden desbetreffend gehoord; (... ) de
eerste rechter in het vonnis van 22.5.1980
ten aanzien van de vordering van (... ) (eiseres) slechts een beslissing ten grande
genomen heeft, nl. dat de vordering (tot
ontbinding van de overeenkomst en tot
het bekomen van schadevergoeding en
winstderving) « coherent is met het antwoord op de vraag of de prijzen van de
goederen geleverd door eiseres (appellante) al dan niet konkurrentieel waren »; dat hij een deskundige heeft aangesteld om een advies te bekomen nopens voormeld antwoord: (... ) (eiseres) in
haar besluiten voor de eerste rechter
(d.d. 7.1.1980) dit stanpunt met nadruk
had bestreden door te stellen dat (... )
(verweerders) niet meer gerechtigd waren om het bewij s te leveren van het
niet konkurrentieel zijn van haar prijzen
daar dit luidens de overeenkomst vooraf

Nr. 293
F KAMER - 18 juni 1993

VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGER·

LIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - GEMENGD
VONNIS - EI!'\DV0;\11\IS - BEGRIP

(1) Cass., 23 maart 1990, A.R. nr. 6694 (A.C.,
1989-90, nr. 443) met de conclusie van procureur-generaal Krings; zie ook : Cass., 11 januari 1990, A.R. nr. 8706 (A.C., 1989-90, nr. 293, en
R. W., 1990-91, 259, met de noot " Hoger beroep
tegen een gemengd vonms », get. K. Broeckx.
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moest bewezen worden (door de aanstelling van een deskundige); (... ) eiseres zelf
de deskundige in werking heeft gesteld
bij brief van 2.7.1980 zonder enig voorbehoud te formuleren: (... ) oak tijdens het
onderzoek (van juli 1980 tot juli 1984) (... )
(eiseres) geen enkel voorbehoud heeft
gemaakt met betrekking tot het eventueel bestrijden van het vonnis (door het
instellen van hager beroep) en de brief
van (... ) (eiseres) van 14.4.1980 (!outer be·
klemtonend dat de vergelijking in feite
laattijdig is) niet als dergelijk voorbehoud te aanzien is; (... ) (eiseres) na het
verslag in voorlezing te hebben ontvangen, het debat ten grande over de prijsvergelijking uitgebreid heeft aangegaan
(brief van 12.10.1983); ( ... ) uit voormelde
houding van (... ) (eiseres) ondubbelzinnig
lijkt dat zij bet vonnis van 22.5.1980 op
zulke wijze beeft uitgevoerd dat zij berust beeft in de beslissing van de eerste
recbter dat moest onderzocht worden of
haar prijzen al dan niet konkurrentieel
waren in de periode 1975·1976; ( ... ) (eiseres) derbalve, met toepassing van art.
1044 Ger.W., afstand beeft gedaan van de
mogelijkheid hager beroep in te stellen
tegen voorgaande beslissing,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel1055 Ger.W. tegen een vonnis
alvorens recht te doen steeds boger beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd
als tegen bet eindvonnis; artikel 1055
Ger.W. aldus twee regels inhoudt: een
eerste regel dat tegen een vonnis alvareus recht te doen boger beroep kan
worden ingesteld na het eindvonnis en
een tweede regel dat het hager beroep
ingesteld tegen een vonnis alvorens
recbt te doen nadat het eindvonnis is uitgesproken, tegelij kertij d als tegen bet
eindvonnis moet worden ingesteld; de
beide regels een algemene draagwijdte
bebben; er nl. geen onderscheid wordt
gemaakt ngl. de termij n om hager beroep in te stellen tegen het vonnis alvorens recht te doen al· dan niet is verstreken, in dit vonnis al dan niet werd
berust en ngl. dit vonnis al dan niet zonder voorbehoud is uitgevoerd; de eerste
rechter bij vonnis van 22 mei 1980 de
vordering van eisers ontvankelijk heeft
verklaard doch alvorens over de grand
van de zaak uitspraak te doen een deskundige heeft aangesteld om een vergelijking te maken tussen de prijzen van
eiseres en deze waaraan verweerders
konden kopen in de periode 1975-1976 en
teveils zijn advies te geven nopens de
vraag of in dezelfde sektor deze prijzen
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van eiseres al dan niet als concurrentieel
konden worden aanzien, rekening houdend met de diverse marktmogelijkheden van verweerders (zie blz. 8 van het
vonnis d.d. 22 mei 1980 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout); de
rechtbank aldus bij beslissing alvorens
recht te doen een deskundigenonderzoek
heeft bevolen; eiseres bij verzoekschrift
van 24 oktober 1986 tegen dit vonnis, tegelijkertijd als tegen het eindvonnis d.d.
16 september 1988 van de rechtbank van
eerste aanleg zonder enige beperking hager beroep heeft ingesteld; het Hof van
Beroep bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat het boger beroep van
eiseres tegen dit vonnis d.d. 22 mei 1980
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout, onontvankelijk was, daar zij
in de beslissing van de eerste rechter dat
het concurentieel karakter van de door
haar toegepaste prijzen moest worden
onderzocht, zou hebben berust en van
het recht om daartegen hager beroep in
te stellen zou hebben afstand gedaan, zodat het bestreden arrest, door het hager
beroep van eiseres in cassatie onontvankelijk te verklaren in de mate dat het
gericht was tegen het vonnis d.d. 22 mei
1980 waarbij een deskundigenonderzoek
werd bevolen, omdat eiseres dit vonnis
op zulke wijze had uitgevoerd dat zij in
de beslissing van de eerste rechter dat
het concurrentieel karakter van haar
prijzen moest worden onderzocht, had
berust en overeenkomstig art. 1044
Ger.W. afstand had gedaan van de moge·
lijkheid om tegen die beslissing hager
beroep in te stellen, de artikelen 1044,
1045 en 1055 Ger .W. heeft geschonden;

Wat het eerst onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis van
22 mei 1980 van de Rechtbank van

Koophandel te Turnhout, na te hebben vastgesteld dat eiseres aanvoert
« zo verweerders hun handelwijze

willen verrechtvaardigen door voor
te houden dat de prijzen van eiseres
niet meer konkurrentieel waren, zij
gehouden waren hiervan vooraf het
bewijs te leveren », oordeelt dat « de
vordering tot ontbinding van de
overeenkomst en de eis tot het bekomen van schadevergoeding en
winstderving coherent is met het
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antwoord op de vraag of de prijzen
van de goederen geleverd door eiseres al dan niet konkurrentieel waren »; dat het de vordering van eiseres ontvankelijk verklaart en voor
het overige een gerechtelijke deskundige aanstelt met als opdracht
zijn advies te geven nopens de
vraag of de door eiseres gevraagde
prijzen al dan niet als concurrentieel konden worden aangezien;
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1° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

UNIEVERDRAG VAN PARIJS 20 MAART 1883 TER BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM - HANDELSNAAM - NATIONALE BESCHERMING - VERWARRINGSGEVAAR.

2° HANDELSPRAKTIJKEN -

UNIEVERDRAG VAN PARIJS 20 MAART 1883 TER BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM - HANDELSNAAM - NATIONALE BESCHERMING - VERWARRINGSPERSOON.

Dat voormeld vonnis, in zoverre
het de stelling van eiseres verwerpt
dat de verweerders, vooraleer zij
mochten weigeren produkten af te
nemen van eiseres, het bewijs moesten leveren dat de prijzen door eiseres gehanteerd overdreven waren,
geen vonnis alvorens recht te doen
is in de zin van artikel 1055 van het
Gerechtelijk Wetboek, maar ten opzichte van die beslissing een eindvonnis is in de zin van artikel 19,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
Overwegende dat het arrest op
grand van de vaststelling dat eiseres
had berust in de beslissing dat
moest worden onderzocht of de prijzen al dan niet (( konkurrentieel »
waren, wettig beslist dat het hager
beroep tegen die beslissing niet ontvankelijk was;

3°

NAAM - HANDELSNAAM - UNIEVERDRAG VAN PARIJS 20 MAART 1883 TER BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM - NATIONALE BESCHERMING - VERWARRINGSGEVAAR.

1°, 2° en 3° Krachtens art. 8 van het Univerdrag van Parijs van 20 maart 1883
wordt de handelsnaam beschermd in
alle Janden van de Unie zonder verplichting van depot of inschrijving,
waarbij niet wordt uitgesloten dat de
nationale bescherming slechts wordt
verleend in geval van verwarringsgevaar (1).
(DOUGLAS B.V.B.A. T. DOUGLAS BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7944)

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 juni 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- Versla.ggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Simont en Biitzler

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter genomen op 28
april 1993, waarbij de zaak naar de
derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1-2°, 2-1° en 8
van het Unieverdrag van Parijs tot be(1) Zie : Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
387); BRAUN, A., en VAN REEPINGHEN, B.,
« Chronique de jurisprudence, Droits intellectuels », J T., 1980, 397 (nr 64).
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scherming van de industrH~le eigendom,
van 20 maart 1883, in de herziene tekst
van Stockholm d.d. 14 juli 1967, goedge·
keurd door wet van 26 september 1974,
van artikel 2 van deze goedkeuringswet,
van de artikelen 20-3° en 54 van de Wet
op de Handelspraktijken van 14 juli 1971
en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het door
verweerster ingesteld hager beroep gegrond acht, het incidenteel hager beroep,
de eis en eisuitbreiding van eiseres daarentegen ongegrond acht op grand dat het
door eiseres tot staving van haar recht
ingeroepen artikel 8 van het Verdrag van
Parijs tot bescherming van de industritHe eigendom << geen materieel rechtelijke regel is doch de lidstaten verplicht
te zorgen voor de nationale bescherming »; 1< naar Belgisch recht de handelsnaam niet beschermd wordt op grand
van een absoluut intellectueel eigendomsrecht doch op grand van de wet van
14 juli 1971 »; « ( ... \ten aanzien van (verweerster), (eiseres als eerste gebruiker
van de handelsnaam Douglas in Belgie,
automatisch bescherming van die naam
bekomt; (... ) voormeld recht niet moet
wijken voor belangenafweging tussen
partijen; (...) in ons rechtsstelsel de handelsnaam wordt beschermd door artikel
20, 3' en 54 W.H.P. (... );de wet betreffen·
de de handelspraktijken het verwarringsgevaar (lees : criterum) handhaaft;
volgende criteria moeten aanwezig zijn
om van verwarringstichting te kunnen
spreken : de gekozen handelsnaam, ongeacht het al dan niet onderscheidend karakter ervan; de aard van de uitgeoefende activiteit; de afstand tussen de ondernemingen, bij de beoordeling van het
verwarringsproces de consument met
middelmatige aandacht en zonder spedale kennis voor ogen moet worden gehouden; (... ) moet uitgegaan worden van
de totaaldruk die aan de klant wordt gegeven; (... ) het verwarringsgevaar synthetisch en niet analytisch moet onderzocht
worden (... ); (... ) het woord Douglas in
beide handelsnamen voorkomt; verweerster evenwel de woorden « Parfumerie
Douglas » gebruikt waarbij onmiddellijk
en hoofdzakelijk wordt benadrukt dat
haar onderneming een parfumerie en
geen kledingzaak betreft; verweerster
zich hierdoor voldoende van de handelsnaam « Douglas )) onderscheidt, zijnde de
door (eiseres) gevoerde handelsnaam
voor winkels in luxe-herenkleding; (...) de
grafische voorstelling van de naam Douglas in beide handelsnamen verschilt; de
handelsnaam Douglas als een handteke-
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ning, schuin opgaand wordt voorgesteld,
met een krachtige onderstreping, terwijl
11 Parfumerie Douglas » in horizontaal
geschreven lettertype wordt aangeduid;
(... ) beide ondernemingen, hoewel in de
mode-wereld opererend, een verschillende klantenkring bedienen; (...) het beoogde clH~nteel dermate verscheiden is, dat
geen gevaar voor verwarring aanwezig
is; (... ) uit de door (eiseres) ingeroepen
en overgelegde publiciteit niet volgt dat
de handelsnaam Douglas bekend is over
de ganse nationale territorium; (...) in het
hypothese dat de handelsnaam Douglas
nationale bekendheid zou genieten, de
door partijen gebruikte handelsnamen
en gevoerde bezigheid voldoende onderscheiden is om de mogelijkheid tot verwarring uit te sluiten; (...) het door (eiseres) ingeroepen associatiecriterium irrelevant is vermits zonder gevaar voor
verwarring geen reden is om bescherming voor de handelsnaam op te eisen;
(...) ten overvloede, de twee inmiddels
uitgebaten verkoopspunten alsmede de
overgelegde publiciteit niet toelaten de
Angelsaksische naam Douglas met luxeherenkleding te associeren; (... ) in het bij
brief van 19 oktober 1990 (... ) aan (eise·
res) gedane verzoek tot advertentie, de
winkels « Douglas Herenkleding »
en« Douglas parfumerieen » onderscheiden worden vermeld; (...) voormelde brief
niet volstaat als bewijs van verwarring
bij de doorsneeconsument; (... ) te dezen
in toepassing van de wet betreffende de
handelspraktijken geen verwarring kan
worden vastgesteld,

terwijl, vierde onderdeel, krachtens de
artikelen 1-2°, 2-1° en 8 van het bovenvermeld Unieverdrag van Parijs, in de herziene tekst van Stockholm d.d. 14 juli
1967, goedgekeurd bij wet van 26 september 1974, en krachtens artikel 2 van deze
goedkeuringswet het recht op een handelsnaam - zoals door eiseres in conclusie gesteld (p. 6-7) - een eigen industrieel eigendomsrecht uitmaakt dat als
dusdanig, ook los van eventuele wettelijke bescherming op grand van andere
wetten zoals de wet op de handelspraktijken, bescherming geniet en aan de
houder van de naam een exclusief recht
verleent om zich te verzetten tegen elk
gebruik door een derde van een overeenstemmend teken die onder omstandigheden van aard is aan de houder schade te
berokkenen; het bestreden arrest in de
mate het (p. 4 en 5) de bescherming van
de handelsnaam slechts wil erkennen in
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het kader van de wet op de handelspraktijken, meer bepaald de artikelen 20.3° en
54, en daarbij het « verwarringscriterium >> (in de enige lees : enge zin) centraal stelt en in de mate het aan artikel
8 van het Unieverdrag van Parijs blijkbaar slechts een verplichting van de LidStaten ziet zonder dat uit de ingeroepen
verdragsbepalingen zou kunnen afgeleid
worden dat de handelsnaam in Belgie
beschermd wordt op grand van een eigen, op zichzelf staande intellectueel eigendomsrecht dat naar ornstandigheden
- wel degelijk kan ingeroepen worden
tegenover iedere derde, in die mate derhalve (( absoluut >> is, schending inhoudt
van de in dit onderdeel ingeroepen verdrags- en wetsbepalingen,

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 8 van het Unieverdrag, de handelsnaam beschermd wordt in alle
landen van de Unie zonder verplichting van depot of inschrijving :
Dat dit artikel en de bekracbtigingswet niet uitsluiten dat de bescherming door een nationale rechter slecbts wordt verleend als er een
verwarringsgevaar bestaat en aan
de Staat geen andere verplichting
opleggen dan een bescherming te
verlenen zonder depot of inschrijving;
Dat bet arrest. dat op grand van
een feitelijke beoordeling beslist dat
verwarring te dezen uitgesloten is,
de in het onderdeel aangevoerde bepalingen niet schendt;
Dat bet onderdeel niet kan worden aangenomen;
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21 juni 1993

ARBEIDSVOORZIENING - BRUGPEN·
SIOEN - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN RECHT OP AANVULLENDE VERGOEDING
RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING
ONTSLAG MET OPZEGGINGSVERGOEDING
GEVOLGEN.

1°

ARBEIDSOVEREENKOMST - VER·
JARING - BRUGPENSIOEN - COI\TVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - VORDERING TOT
AANVULLENDE VERGOEDING WERKNEMERS - ONTSLAG MET OPZEGGINGSVERGOEDING - AANVANG VAN DE VORDKHING.

2°

1o De werknemer die, met toepassing
van C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en
algemeen verbindend verklaard b1j
K.B. 16 jan. 1975, recht heeft op een
aanvullende vergoeding voor zover hij
werkloosheidsuitkeringen
ontvangt,
kan dit recht slechts doen gelden na
afloop van de termijn waarvoor hem
een opzeggingsvergoeding werd toegekend (1).
2° Het is niet vereist dat in geval van
ontslag met een opzeggingsvergoeding,
de vordering van de werknemer tot
het verkrijgen van de aanvullende vergoeding met toepassing van C.A.O. nr.
17 van 19 dec. 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard b1j K.B. 16 jan.
1975, binnen het jaar na het eindigen
van de arbeidsovereenkomst wordt ingesteld {2). (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(CRAEYNEST E.A. T. UNILIN N.V.)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Verbist.

(A.R. nr. 8283)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 17 januari 1992 door
bet Arbeidsbof te Gent. afdeling
Brugge, gewezen;
(1) en (2) Zie Cuss., 24 sept. 1984, A.R nr 4303
(A.C., 1984-85, nr 62)_
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Over het middel, gesteld als volgt:
« schending van de artikelen 97 der
Grondwet, 26 en 28 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
2, 3, 4, 9 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling
van aanvullende vergoeding ten gunste
van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 16 januari 1975; artikel 3 zoals vervolledigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17nonies van 7 juni 1983), 1
van genoemd algemeen verbindend verklarend koninklijk besluit, 56, enig lid, 1,
van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkom~
sten en de paritaire comites, en 2257 van
het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel
als nodig 15 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing m.b.t. het recht op aanvullen~
de vergoeding in het raam van de regie~
mentering op het conventioneel brugpen~
sioen, na te hebben vastgesteld dat de
heer Gilbert Callewaert op 31 maart 1987
ontslagen werd, dat hij in de voorwaar~
den verkeerde om van een brugpensioen
te genieten, dat hij op 28 april 1987 dag~
vaardde voor de arbeidsrechtbank om
een verbrekingsvergoeding te bekomen
van 29 maanden loon i.p.v. de hem toegezegde 18 maanden loon, dat hij bij con~
clusie, neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank op 21 april 1988, uitdruk~
kelijk zijn aanspraak op het brugpensi~
oen bevestigde - na het verstrijken van
de opzegtermijn in functie waarvan hij
een verbrekingsvergoeding vorderde -,
en dat hij bij conclusie, neergelegd op 28
december 1988, zijn vordering voor de ar~
beidsrechtbank had uitgebreid, tot het
bekomen van de aanvullende vergoeding,
oordeelt dat "vermits de arbeidsovereen~
komst verbroken werd op 25 maart 1987
en Callewaert Gilbert pas op 21 april
1988, dus meer dan een jaar na het
beeindigen van de arbeidsovereenkomst
zijn conventioneel brugpensioen vorder~
de, (verweerster) terecht aan(voert) dat
zijn vordering laattijdig was in toepassing van art. 15 wet 3 juli 1978 ", op vol~
gende gronden : " Callewaert Gilbert was
niet onwetend over zijn recht (op brugpensioen), (toevoeging door eiseres) want
op 17 en 20 maart 1987 had hij daarover
uitvoerig gediscuteerd met de N.V. Unil~
lin en niets belette hem zijn recht op
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conventioneel brugpensioen reeds te laten vaststellen in rechte, bij zijn eerste
dagvaarding op 28 april 1987, samen met
de gevorderde verbrekingsvergoeding,
wat hij echter niet deed. (... ) Het is an~
ders juist dat de vordering tot toepassing
van de bepalingen van een C.A.O. (hier
C.A.O. nr. 17 van de Nationale Arbeids~
raad) algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk
besluit, een burgerlijke
rechtsvordering, is dit wil zeggen ter zake de vordering tot veroordeling van de
werkgever tot betaling van de maandelijkse aanvullende vergoeding, voortvloeiende uit een misdrijf, omschreven in ar~
tikel 56 van de wet van 5 december 1968,
vordering die verj a art na verloop van
vijf jaar vanaf het laatste delictueel feit.
Er client echter opgemerkt dat zo de
werknemer zich wil beroepen op deze
burgerlijke vordering ex delictu, hij eerst
zijn recht op dit conventioneel brugpen~
sioen moet laten gelden. Hij is immers
niet verplicht dit te doen. Art. 10, laatste
lid, C.A.O. nr. 17 zegt in dit verband uitdrukkelijk : " De ontslagen werknemers
hebben de mogelijkheid de aanvullende
regeling te aanvaarden of deze te weige~
ren ". Ter zake blijkt dat Callewaert Gil~
bert enkel zijn recht op conventioneel
brugpensioen liet gelden bij conclusies
neergelegd op 21 april 1988. Bij weige~
ring dit toe te kennen zou er eerst dan
sprake kunnen zijn van strafbaarheid.
Terzake echter was op 21 april 1988 de
burgerlijke vordering ex contractu van
Callewaert Gilbert, waarbij hij zijn aanspraak op de aanvullende regeling van
het conventioneel brugpensioen voor het
eerst liet gelden, laattijdig en verjaard
en kon er aan hem dus geen conventioneel brugpensioen meer toegekend wor~
den. Waar hem geen conventioneel brug~
pensioen meer kon toegekend worden is
er dan ook geen sprake meer van strafbare feiten wanneer de N.V. Unilin, deze
eruit vloeiende voordelen niet betaalt "

(arrest p. 10-11),
terwijl overeenkomstig artikelen 3 en
4 van de collectieve arbeidsovereenkomst
nummer 17 van 19 december 1974 tot in~
veering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werknemers indien zij worden
ontslagen, de werknemers die aan de
leeftijdsvoorwaarden voldoen en die ont~
slagen worden zonder dat hen een drin~
gende reden kan worden ten laste gelegd, recht hebben, voor zover zij werkloosheidsuitkeringen ontvangen, op een
aanvullende vergoeding ten laste van
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hun laatste werkgever tot de datum
waarop zij de leeftijd bereiken waarop
hun rustpensioen ingaat; overeenkomstig
artikel 10 van dezelfde collectieve ar~
beidsovereenkomst de werkgever in beginsel verplicht is een voorafgaande
over leg- en consultatieprocedure nate leven, en de werknemer de mogelijkheid
heeft de aanvullende vergoeding te aanvaarden of te weigeren; opdat de werknemer recht zou hebben op deze aanvullende vergoeding aldus vereist is dat hij
ontslagen wordt zonder zonder dringende reden, aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet en recht op werkloosheidsuitkeringen geniet; overeenkomstig artikel 9 van
de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 de aanvullende vergoeding
niet mag worden gecumuleerd met andew
re wegens afdanking verleende speciale
vergoedingen of toelagen, toegekend
krachtens wetsbepalingen of reglemenw
taire bepalingen, en de werknemer eerst
de uit die bepalingen voortvloeiende
rechten moet uitputten alvorens aanspraak te kunnen maken op de bedoelde
aanvullende vergoedingen; het recht op
aanvullende vergoeding derhalve slechts
kan ontstaan op het ogenblik dat de aanspraken op vergoedingen of toelagen,
voortvloeiend uit het ontslag, zijn uitgeput en dat werkloosheidsuitkeringen
worden genoten, d.w.z. na het verstrijken van de opzegtermijn of na het verloop van de periode overeenstemmend
met de waarde van de genoten verbrekingsvergoeding; het recht op de aanvullende vergoeding bijgevolg slechts ontstaat na verloop van een variabele
termijn na het ontslag, en - indien dit
gepaard gaat met de uitbetaling van een
verbrekingsvergoeding - na het einde
van de arbeidsovereenkomst, zonder dat
vereist zou worden dat de ontslagen
werknemer zijn aanspraken op het conventioneel brugpensioen zou laten gelden v66r het einde van de arbeidsovereenkomst of binnen het jaar na het
bei:Hndigen van de arbeidsovereenkomst;
zoals door eisers in conclusie aangevoerd
(conclusie neergelegd ter griffie van het
arbeidshof op 4 november 1991, p. 6), de
verj aring van de vordering tot het bekomen van de aanvullende vergoeding, gelet op artikel 2257 van het Burgerlijk
Wetboek niet kan lopen zolang de voorwaarde tot het bekomen van deze vergoeding, met name het genieten van
werkloosheidsuitkeringen, niet vervuld
is; de feitenrechter vaststelt dat Gilbert
Callewaert ontslagen werd bij aangetekend schrijven van 25 maart 1987, tegen
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31 maart 1987, met betaling van een verbrekingsvergoeding gelijk aan 18 maanden loon, door het arbeidshof gebracht
op 26 maanden; zijn aanspraken op het
betalen van een aanvullende vergoeding
derhalve slechts konden ontstaan op 1
juni 1989, datum waarop de verjaringstermijn began te !open; de aanspraken
op het bekomen van vergoeding, bepaald
bij een algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst, als uit
een misdrijf voortvloeiende burgerlijke
vordering, in toepassing van artikelen 26
en 28 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, slechts verjaart
door verloop van vijf jaar; eisers' rechtsvoorganger zijn aanspraken op een aanvullende vergoeding formuleerde, zoals
door het arbeidshof zelf vastgesteld, bij
conclusie van 8 december 1988 - neergelegd op 18 december 1988-, en bij dagvaarding van 12 december 1989, d.w.z.
v66r het verstrijken van de verjaringstermijn van vijf jaren die was ingegaan op
1 juni 1989,
zodat het arbeidshof niet wettig kon
oordelen dat de vordering van eisers'
rechtsvoorganger tot het bekomen van
de in de regeling van het conventioneel
brugpensioen voorziene aanvullende vergoeding, verjaard was door het Iauter
feit dat zij ingeleid werd meer dan een
jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst (schending van artikelen 26 en 28
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, 56 van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites, 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, 2257 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, 3 en 4, van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 17
van 19 december 1974) en aldus aan de
wettelijke regeling inzake het conventioneel burgpensioen onwettig een voor~
waarde toevoegt (schending van artikew
len 2, 3, 4, 9 en 10 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nummer 17 van 19
december 1974), minstens niet antwoordt
op eisers' aanvoeringen inzake de aan~
vang van de verjaringstermijn in het
Iicht van artikel 2257 van het Burgerlijk
Wetboek (schending van artikel 97 der
Grondwet) » :

Overwegende dat, krachtens artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december
1974, de werknemer, die onder de in
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artikel 3 bepaalde voorwaarden
wordt ontslagen, recht heeft op een
aanvullende vergoeding ten laste
van zijn laatste werkgever, voor zover hij werkloosheidsuitkeringen
ontvangt;
Dat artikel 9, eerste lid, van die
collectieve arbeidsovereenkomst preciseert dat die werknemer eerst zijn
uit wettelijke of reglementaire bepalingen voortvloeiende rechten op wegens ontslag toegekende loonvervangende vergoedingen of toeslagen
moet uitputten, alvorens aanspraak
te kunnen maken op de in artikel 4
bepaalde aanvullende vergoeding,
Dat de opzeggingsvergoeding zulke loonvervangende vergoeding is;
Overwegende dat, wanneer aan
die werknemer een opzeggingsvergoeding wordt toegekend, zijn recht
op de aanvullende vergoeding pas
ontstaat na afloop van de termijn
waarvoor de vergoeding hem werd
toegekend; dat die werknemer dat
recht slechts kan doen gelden na afloop van die termijn;
Overwegende dat uit de voormelde bepalingen volgt qat, hoewel de
verjaring, bepaald in artikel 15 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, toepasselijk is op de vordering tot het
verkrijgen van de aanvullende vergoeding, niet is vereist, in het geval
van ontslag met een opzeggingsvergoeding, dat die vordering binnen
het jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst wordt ingesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de rechtsvoorganger van de
eisers bij aangetekende brief van 25
maart 1987 ontslagen werd mits de
uitbetaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan het loon over
achttien maanden en dat hij op 21
april 1988 aanspraak maakte op de
hiervoren bedoelde aanvullende vergoeding;
Dat het arrest oordeelt, op grand
van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat de vordering
van de rechtsvoorganger van de eisers laattijdig is, nu zij werd inge-

steld meer dan een j aar na het beeindigen van de arbeidsovereenkomst;
Dat het arrest aldus de voormelde
bepalingen van de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot
betaling van een aanvullende vergoeding als bedoeld ;n de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19
december 1974 en over de kosten
van die vordering; 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;
verwij st de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
21 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - .Verslaggever: de h. WaUters- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal -

Advocaat: mr. Biitzler.
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WERKLOQSHEID -

RECHT OP UITKERING
LANGDURIGE WERKLOOSHEID - CRITERIA
IN AANMERKING TE NEMEN PERIODE.

Om te oordelen of de werkloosheid abnormaal lang duurt, mag aileen rekening worden gehouden met de in aan-
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merking te nemen criteria over de
periode van werkloosheid die aan de
beslissing tot 11itsluiting voorafgaat (1).
(Art. 143, Werkloosheidsbesluit 20 dec.

1963, gew. K.B. 4 juni 1985.) (2).
(R.V.A. T. VERBEEMEN)
ARREST

(A.R. nr. 8215)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1991 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 143, § 1, van het Werkloosheidsbesluit van 20 december 1963, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 juni
1985, wanneer de werkloosheid van
een werknemer op abnormale wijze
aanhoudt of terugkeert, de inspecteur hem van het genot van
werkloosheidsuitkeringen kan uitsluiten voor een duur van 52 weken,
met inachtneming van de criteria,
vastgesteld met toepassing van § 6
van dat artikel; dat, blijkens artikel
143, § 2, het recht van de werknemer op werkloosheidsuitkeringen bij
het einde van die periode opnieuw,
met inachtneming van voormelde
criteria, kan worden beoordeeld, en
de inspecteur alsdan een uitsluiting
voor een onbepaalde duur kan uitspreken;
Dat artikel 143 aldus in de mogelijkheid van twee opeenvolgende uitsluitingen voorziet, op grond van
een beoordeling van de werkloosheid over twee opeenvolgende periodes, met name een eerste uitsluiting
voor een bepaalde duur, een tweede
voor een onbepaalde duur;
Dat artikel 143, § 4, de voorwaarden bepaalt waaronder de werkne(1) Zie Cass., 22 feb. 1988, A.R. nr. 6019
(.AC., 1987-BU, nr. 379).
(2) Thans artt. 80 e.v, Werkloosheidsbesluit
25 nov. 1991.
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mer die voor een onbepaalde duur is
uitgesloten, opnieuw op .werkloosheidsuitkeringen gerechtigd is;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de in artikel 143, § 1
en § 2, bedoelde werkloosheid aan
de hand van de met toepassing van
artikel 143, § 6, vastgestelde criteria
moet worden beoordeeld over de periode van werkloosheid die aan de
beslissing tot uitsluiting voorafgaat;
Dat het arrest, door rekening te
houden met gegevens die tijdens die
periode niet aanwezig waren, die bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikell017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
21 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - TEGENSTHIJDIGHEID -

BEG RIP -

TER ARREST.

l.:ERDER ARREST -

LA-
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verrichten (1); d1e opdracht van de ondernemer kan algemeen z1jn. (Art. 3,
5°, KB. 28 nov. 1969.)

De omstandigheid dat een later arrest
strijdig is met een eerder arrest
brengt niet mee dat het eerdere arrest
een tegenstrijdigheid bevat; dezelfde
omstandigheid brengt ook niet mee
dat het latere arrest door een motiveringsgebrek in de zin van art. 97 Gw. is
aangetast (1). (Art. 97 Gw.)

(VAN Wi\LWE INTERNATIONAL N.V. T. R.S.Z.)
ARREST

(A.R. nr. 8377)
{HULPKAS VOOR Z.I.V. T. DUBBELD)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1992 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewe-

(A.R. nr. 8365)
21 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Blitzler.
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SOCIALE ZEKERHEID -

TOEPASSI:-.GSGEBIED

VA~

-

WERKNEMERS
VERVOERDERS

GOEDERE:-J.

Voor de toepassing van art. 3, 5°, K.B. 28
nov. 1969, da t de voorwaarden bepaalt
waaronder vervoerders van goederen
onder de sociale zekerheid voor werknemers vallen, is niet vereist dat de
ondernemer de vervoerder tot het verrichten van vervoersopdrachten kan
verplichten en kan bepalen welk vervoer de vervoerder moet verrichten en
onder welke voorwaarden hij het moet

zen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 2, § 1, 1° van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, 2 (zoals gewijzigd
bij koninklijk besluit van 18 maart 1983}
en 3, enig lid, 5° (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 1970) van het
koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1 van het koninklijk besluit nummer 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringsbuur, 1134, 1319, 1320, 1322 en 1709
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat
" uit het proces-verbaal van onderzoek
van de inspectiedienst en de Sociale Inspectie blijkt dat: de aandelen van de
vennootchap als vo)gt verdeeld waren :
- De Keyser Artheme, Hoebrechts Roger en Verbaenen Frans: elk 1 aandeel;
- de zaakvoerders Van Wauwe: in totaal 1.597 aandelen; op dat ogenblik bestand het wagenpark van de vennootschap uit trucks en aanhangwagens, die
aile reden onder de benaming en de vervoervergunningen van de P.V.B.A. en
waarvoor de P.V.B.A verzekeringspolissen had gesloten; drie van deze voertuigen waren eigendom van voormelde drie
werkende vennoten, die deze voertuigen
bij hun intrede in de vennootschap hebben ingebracht; bij de intrede van een
«

Noot arrest nr. 297:

(1) Cuss.,
nr. 453).

30

maart 1987 (A.C.,

1986-87,

(1) Zie Cass., 10 okt. 1988, A.R. nr. 6243, en
10 april 1989, AR. nr. 8356 (A.C., 1988-89, nrs.
81 en 443).
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deelgenoot werd een schriftelijke overeenkomst opgemaakt nopens de rechten
en verplichtingen; de vennoten-chauffeurs overhandigden gewoonlijk om de
maand de vrachtdocumenten en de
vrachtprijzen aan de zaakvoerders, samen met de opgaven van de gemaakte
kosten; de heren Van Wauwe namen dan
de facturatie op naam van de P.V.B.A.
waar, betaalden de onkosten en verrichtten de verdere administratie; een rekening courant op naam van elkeen werd
bijgehouden met enerzijds, de verrekening van de vrachtprijzen, en anderzijds
de kosten van eventuele afbetaling van
het voertuig, brandstof, belastingen, administratie, onderhoud, herstellingen,
verzekeringen en boeten; deze kosten
werden op naam van de P.V.B.A. gefactureerd; de vennoten-chauffeurs verwierven zelf een cli€nteel vooraleer zij tot de
P.V.B.A toetraden en zochten dit cli€nteel ook zelf op; de zaakvoerders Van
Wauwe lieten iedereen vrij in het contacteren van clienteel; zij bemiddelden wel,
op verzoek van chauffeurs die geen gebrek aan opdrachten hadden, bij relaties
om die chauffeurs aan werk te helpen :
in die situatie handelden de vennotenchauffeurs zelf de overeenkomst met die
client af en stand het hun vrij al of niet
het transport te doen; er waren geen rijverplichtingen of werktijden opgelegd;
doorgaans zouden de zaakvoerders niet
hebben geweten waar de chauffeurs telkens vertoefden; er diende geen rekenschap gegeven te worden nopens het
tijdsgebruik" (arrest pp. 3-4), en na te
hebben overwogen dat "luidens artikel
3.5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969, de toepassing van de wet
van 27 juni 1969 (wordt) verruimd tot de
personen die vervoer van goederen verrichten dat hun door een onderneming
wordt opgedragen, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of
'waarvan de aankoop gefinancierd of de
financiering gewaarborgd wordt door de
ondernemer, alsmede tot die ondernemer" (arrest p. 5, 2, eerste alinea), het
vonnis van de eerste rechter bevestigt en
derhalve eiseres veroordeelt tot betaling
van sociale-zekerheidsbijdragen ten belope van 3.258.535, 223.027 en 502.580
frank, verhoogd met intresten, op volgende gronden : " Er client benadrukt dat de
betrokken chauffeurs geen vervoervergunningen op hun naam hadden zodat
zij geen vervoeropdrachten in eigen
naam konden en mochten uitvoeren, en
het vervoer dat zij uitvoerden, ook in opdracht van derden, bijgevolg voor reke-

Nr. 298

ning van (eiseres) uitgevoerd hebben.
Daarbij komt nag dat al de vervoeropdrachten die zij hebben uitgevoerd, op
naam van (eiseres) gefactureerd werden,
zoals trouwens blijkt uit de overeenkomst tussen (eiseres) en de betrokken
chauffeurs, die duidelijk stipuleert dat
"al deze opdrachten zullen met de opdrachtgevers afgerekend worden via de
vennootschap (eiseres), als zijnde door
haar verricht ". Door het vervoer met
haar vervoervergunningen te Iaten uit~
voeren en op haar naam te factureren
heeft (eiseres) de juridische verantwoordelijkheid voor dit vervoer op zich geno~
men; bijgevolg client het vervoer door de
betrokken chauffeurs uitgevoerd, beschouwd als zijnde opgedragen door (eiseres}. (Arbeidshof Antwerpen, 16.9.1987,
A.R. nr. 712/85.) Uit de overeenkomsten
met de betrokken chauffeurs en de leasingskontrakten blijkt dat de vrachtwagens door (eiseres) aangekocht werden
en met borgstelling door de betrokken
chauffeurs en een zaakvoerder van (eiseres). Tijdens het leasingkontrakt en bijgevolg tijdens het uitvoeren van de vervoeropdrachten in kwestie was (eiseres)
dus eigenaar van de vrachtwagens. Bijgevolg zijn de voorwaarden tot toepas~
sing van artikel 3, 5°, van het koninklijk
besluit d.d. 28 november 1969 vervuld"
(arrest p.p. 7·8},
terwijl, luidens artikel 2, § 1, 1°, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit en na het advies
van de Nationale Arbeidsraad te hebben
ingewonnen, de toepassing van deze wet
kan uitbreiden, onder de voorwaarden
die hij bepaalt, tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te
zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die arbeid verrichten
in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst; ter uitvoering
hiervan bij koninklijk besluit van 28 november 1969, inzonderheid artikel 3, enig
lid, 5°, de toepassing van de wet werd
verruimd tot, ondermeer, de personen
die vervoer van goederen verrichten dat
hun door een onderneming opgedragen
wordt, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of waarvan de
aankoop gefinancierd of de financiering
gewaarborgd wordt door de ondernemer
alsmede tot die ondernemer; de toepassing van deze bepaling van geen andere
dan de bij die bepaling gestelde voor-
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waarden afhangt, te weten, enerzijds,
een door de onderneming opgedragen
vervoer van goederen, en, anderzijds, het
vervoer door middel van voertuigen
waarvan de vervoerder geen eigenaar is
of waarvan de aankoop gefinancierd of
de financiering gewaarborgd wordt door
de ondernemer;

en terwijl, eerste onderdeel, het bij ge"
noemd artikel 3, enig lid, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
bedoelde door de ondernemer opgedragen vervoer weliswaar niet vereist dat
het verrichten van vervoer door de ondernemer zou worden opgelegd, noch dat
de ondernemer de voorwaarden waaronder het vervoer moet worden verricht,
kan bepalen, doch veronderstelt dat de
ondernemer minstens aan de vervoerder
opdraagt welbepaalde opdrachten van
vrachtvervoer te verrichten, bepaald bijvoorbeeld naar de aard van het vrachtvervoer, of naar de identiteit van de
klant; de enkele omstandigheden dat het
vrachtvervoer geschiedt onder de gelding
van vervoervergunningen waarover de
onderneming beschikt en dat de aan dit
vervoer verbonden facturatie geschiedt
door de ondernemer, niet volstaan om te
besluiten dat het vervoer derhalve onder
de "juridische verantwoordelijkheid" geschiedt van de onderneming en dat bijgevolg dit vervoer moet beschouwd worden als zijnde " opgedragen " door de
onderneming; eiseres in haar verzoekschrift tot boger beroep en in haar
appelconclusies verscheidene elementen
aanvoerde op grond waarvan zij besloot
dat het vervoer dat door de heren De
Keyser, Hoebrechts en Verbaenen werd
uitgevoerd, niet kon worden beschouwd
als zijnde "opgedragen door de onderneming "; zij aldus in het bijzonder liet gelden ten aanzien van de door het arbeidshof in acht genomen elementen : (1) dat
het louter gebruik van de vervoersvergunning van de onderneming geenszins
deed blijken dat de onderneming ook
vervoersopdrachten gaf; de vervoerders,
die geen vergunning bezaten, aileen gebruik maakten van de vergunning waarover de onderneming beschikte (appelconclusie p. 13. h); (2) dat het !outer feit
dat, ingevolge een algemene vertegenwoordigingsopdracht, de onderneming de
facturatie waarnam, niet met zich mee
bracht dat de onderneming tevens de
vervoersopdrachten gaf (verzoekschrift
tot hoger beroep pp. 2-3, 2; aanvullende
appelconclusie p. 3, 8), temeer daar de
facturatie geschiedde voor rekening van
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de betrokkenen (appelconclusie pp. 9-10,
2; aanvullende appelconclusie p. 2, 6); (3)
dat de "juridische verantwoordelijkheid" voor het vervoer geen criterium
uitmaakt dat door het koninklijk besluit
van 28 november 1969, voornoemd, wordt
gesteld (appelconclusie pp. 10 en 11, f);
eiseres ook op andere dan de door het
arbeidshof in acht genomen elementen,
wees, met name: (1) dat de aard van de
vervoerde goederen (stukgoederen door
de onderneming; zogenaamde " groupage " door de vervoerders) met zich meebracht dat de onderneming geen opdrachten kon geven (verzoekschrift tot
hoger beroep, p. 2, 1), zonder dat de algemene omschrijving van het maatschappelijk doel van de onderneming hieraan
afbreuk zou kunnen do en (appelconclusie pp. 3·4, a); (2} dat de betrokkenen,
spijts het bezit van een aandeel in de onderneming, niet als "werkende vennoten" konden worden opgevat bij gebrek
aan "affectio societatis", en er derhalve evenmin uit dien hoofde kon gewezen
worden op een " algemene vervoersopdracht" (verzoekschrift tot boger beroep
p. 3. 3; appelconclusie p. 5, b en c); (3}
dat de uitvoering van de overeenkomst
doet blijken dat de onderneming de facto
geen algemene, noch specifieke opdracht
heeft gegeven (appelconclusie pp. 8-9, d),
nu bestuurders De Keyser en Hoebrechts uitsluitend reden voor opdrachtgeefster Coral Transport-Vittel en bestuurder Verbaenen een eigen groupage~
dienst verzorgde in Zweden (appelconclu"
sie pp. 11 e.v., g; aanvullende appelconclusie p. 2, nrs. 2 en 3); (4) dat de
vervoersopdrachten zelfs niet onder de
naam van de P.V.B.A. Van Wauwe geschiedde (appelconclusie p. 13, i); zodat
het arbeidshof niet zonder miskenning
van het begrip " door de onderneming
opgedragen goederenvervoer" op grond
van weerhouden elementen (gebruik van
de vervoersvergunning, facturatie, juridische verantwoordelijkheid over het
vervoer) kon besluiten tot eiseres' onderwerping aan de sociale zekerheidswet
(schending van de artikelen 2, § 1, 1o van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, 2 en 3, enig lid, 5°,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de genoemde
wet van 27 juni 1969 - gewijzigd zoals
aangegeven in de aanhef van het middel-), minstens niet antwoordt op de
kritieken ten aanzien van de door het arbeidshof in acht genomen beoordelings-
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elementen en derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet), en evenmin
de aanvoeringen inzake andere ter beoordeling van de vervoersopdrachten relevante criteria beantwoordt en dienvolgens artikel 97 van de Grondwet
schendt;
en terwijl, tweede onderdeel, de leasing of financieringshuur een overeenkomst vormt, waarbij de lessor onder bepaalde voorwaarden bedrijfsmateriaal
verhuurt aan de lessee; zeals blijkt uit
artikel 1 van het koninklijk besluit nummer 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, het door de lessor met het
oog op de verhuring aangekocht materi~
aal tijdens de uitvoering van de leasing
zijn eigendom blijft; een en ander bij~
voorbeeld bevestiging vindt in artikel 5.1
van de algemene voorwaarden, welke
deel uitmaken van de op 4 juni 1984 tus~
sen de N.V. Locabel~Fininvest en de
P.V.B.A. Van Wauwe gesloten en aan de
feitenrechter voorgelegde overeenkomst,
naar luid waarvan "het materieel de uit~
sluitende eigendom (blijft} van de ver~
huurder "; eiseres ter betwisting van
haar eigendomsrecht als lessee, tevens
regelmatig in conclusie aanvoerde dat de
bestelling van het voertuig geschiedde
door de vervoerders, dat de aankoop~
leasing geschiedde voor de uitsluitende
rekening van de vervoerders die alle verplichtingen op zich namen, dat de voer~
tuigen nooit werden ingebracht in de
B.V.B.A. Van Wauwe, dat de vervoerders
hun voertuig bij het einde van de overeenkomst gewoon " meenamen " en
inbrachten in hun eigen firma - hetgeen onmogelijk was indien zij geen eigenaar waren van het voertuig - en dat
de leasingovereenkomst oorspronkelijk
slechts werd gesteld op naam van de onderneming om reden dat zij over de vervoersvergunning beschikte (aanvullende
appelconclusie pp. 4~5); zodat het arbeidshof niet wettig kon aannemen dat de onderneming tijdens het uitvoeren van de
opdrachten als eigenares van de voertuigen moest worden opgevat (schending
van artikel 1 van het koninklijk besluit
nummer 55 van 10 november 1967 tot re- '
geling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financie~
ringshuur en van artikel 1709 van het
Burgerlijk Wetboek), minstens hierbij de
bewijskracht, verbonden aan de overeenkomst van 4 juni 1984 miskent (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
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van het Burgerlijk Wetboek), alsook de
verbindende kracht verbonden aan deze
overeenkomst (schending van artikel1134
van het Burgerlijk Wetboek) en hoe dan
ook geen antwoord verstrekt op het regelmatig in de appelconclusie door eiseres
opgeworpen verweer (schending van artikel 97 van de Grondwet) » :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat de chauffeurs De Keyser, Hoebrechts en Verbaenen geen
eigen vervoervergunning hadden, reden met de vervoervergunning van
eiseres en niet in eigen naam konden en mochten vervoeren; 2. dat
het vervoer dat zij uitvoerden, oak
in opdracht van derden, bijgevolg
voor rekening van eiseres geschiedw
de; 3. dat aile vervoeropdrachten die
zij hebben uitgevoerd, op naam van
eiseres gefactureerd werden en dat
de overeenkomst tussen eiseres en
de betrokken chauffeurs uitdrukkelijk stipuleert : « a! deze opdrachten
zullen met de opdrachtgevers afgerekend worden via de vennootschap
(eiseres), als zij nde door haar verricht »;
Dat het arrest op grond van die
vaststellingen oordeelt dat er een
opdracht tot vervoer was van eiseres aan de voornoemde chauffeurs;
Overwegende dat het arrest, door
aldus de feitelijke gegevens te vermelden waarop het zijn oordeel laat
steunen dat eiseres opdracht heeft
gegeven tot het vervoer door De
Keyser, Hoebrechts en Verbaenen,
de door eiseres bij conclusie aangevoerde daarmee strijdige en andere
gegevens verwerpt en haar conclusie beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, luidens artikel
2,_ § 1, 1°, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, de Koning, bij in ministerraad overgelegd besluit en na
het ~dvies _van de. Nationale Ar-
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beidsraad te hebben ingewonnen, de
toepassing van deze wet kan uitbreiden, onder de voorwaarden die hij
bepaalt, tot de personen die, zonder
door een arbeidsovereenkomst te
zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een
ander persoon verrichten of die arbeid verrichten in gelijkaardige

voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat ter uitvoering
daarvan, bij koninklijk besluit van
28 november 1969, inzonderheid artikel 3, 5°, de toepassing van de wet
werd verruimd tot, onder meer, de
personen die vervoer van goederen
verrichten dat hun door een onderneming wordt opgedragen, door
middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijn of waarvan de
aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer;
Overwegende dat de aldus door
artikel 3, 5', van dit koninklijk besluit aangewezen personen, indien
zij onder de daarin bepaalde voorwaarden vallen, worden geacht personen te zijn die tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een
ander persoon verrichten of die ar~
beid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden als die van een ar~
beidsovereenkomst;
Overwegende dat uit het aangehaalde artikel 2, § 1, 1", van de wet
van 27 juni 1969 blijkt dat een persoon arbeid kan verrichten in gelijk~
aardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst, zonder juridisch onder het gezag van een ander persoon te staan;
Dat voor de toepassing van ,.die
wet op grand van artikel 3, 5°, van
het voornoemde koninklijk besluit
derhalve niet is vereist dat het verrichten van vervoer door de onder~
nemer kan worden opgelegd, noch
dat de ondernemer de voorwaarden
waaronder het vervoer moet worden
verricht, kan bepalen;
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Dat het daartoe evenmin is vereist dat de ondernemer aan de vervoerder welbepaalde opdrachten van
goederenvervoer of opdrachten van
goederenvervoer bepaald naar de
aard van het vervoer of de identiteit
van de klant geeft; dat die opdracht
van de ondernemer algemeen kan
zijn;
Overwegende dat het arrest, door
op grand van de feiten die het vaststelt, te oordelen dat eiseres opdracht heeft gegeven tot goederenvervoer aan De Keyser, Hoebrechts
en Verbaenen, het begrip « door de
onderneming opgedragen goederenvervoer )) in artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 niet miskent, en de overige in
het onderdeel aangewezen wetsbe~
palingen, andere dan artikel 97 van
de Grondwet, niet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest met
de in het middel weergegeven redenen de in het onderdeel bedoelde
appelconclusie van eiseres beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel
voorts aanvoert dat het voorwerp
van een leasing of financieringshuur
eigendom blijft van de lessor, dat
dit te dezen bepaald werd in artikel
5.1. van de algemene voorwaarden
van de leasingovereenkomst en dat
de appelrechters niet wettig konden
aannemen dat de voertuigen waarmee de opdrachten door de chauffeurs werden uitgevoerd, eigendom
waren van eiseres;
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 3, 5°, van voornoemd koninklijk besluit is vereist
dat het door de ondernemer opgedragen vervoer uitgevoerd wordt
door middel van voertuigen waarvan
de personen die het vervoer verrichten, geen eigenaar zijn of waarvan
de aankoop gefinancierd of de finan-
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ciering gewaarborgd wordt door de
ondernemer; dat ook wanneer de
voertuigen waarmee het vervoer
wordt uitgevoerd, aan de leasingonderneming behoren, aan het vereiste van artikel 3, 5°, is voldaan;
Dat het onderdeel, a! was het ge·
grond, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters- Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en De Bruyn.
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ring vallen krachtens welke de geneeskundige verzorging niet in Belgie
wordt verleend en in het buitenland
niet alle in art. 23 Z.L V.-wet bedoelde
geneeskundige verstrekkingen worden
gedekt (1). (Art. 1, 1", K.B. 28 juni
1969.)
2° Wanneer het Hof een beslissing ove1·
de rechten op de prestaties van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering vernietigt op de voorziening van het
R.LZ.L V. die gericht is tegen de gerechtigde en zijn verzekeringsinstelling, worden de kosten van het cassatieberoep aangehouden (2). (Art. 1111,
derde lid, Ger.W.) (Impliciet.)
(R.I.Z.I.V. T. CHRISTIANEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8291)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1992 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
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1° ZIEKTE· EN !NVALIDITEITSVER·
ZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - TOEPASSINGSGEBIED - NOG NIET
BESCHERMDE PERSONEN - UITSLUITING BUITENLANDSE VERZEKERING.

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING - CASSATIEBEROEP - R.I.Z.I.V. ElSER - GERECHTIGDE EN VERZEKERINGSINSTELLING VERWEERDERS - VERNIETIGING.

1° Zijn uitgesloten van de verruiming
van de Z.L V.-wet tot de nag niet beschermde personen degenen die onder
een buitenlandse ziektekostenverzeke-

Over het eerste en het tweede onderdee] van het tweede middel, gesteld als
volgt : « schending van artikelen 22, eerste lid, 7°, 23, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, 8 april 1965
en 27 juni 1969, en bij de koninklijk besluiten no 22 van 23 februari 1983 en n°
283 van 31 maart 1984, en voor de wijziging van de wet van 4 april 1991, 1, 1°,
en 2°, van het koninklijk besluit van 28
juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging tot de
nag niet beschermde personen, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 4 april
1985, en voor de wijzigingen bij de koninklijk besluiten van 14 augustus 1989
en 20 maart 1991, 1, 2, 5, 1°, 6, van de Nederlandse Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten van 14 december 1967,
doordat het bestreden arrest de door
eiser ingestelde vordering op derdenver(1) Zie Cass., 10 feb. 1986, A.R. nr. -5033
(A.C., 1985-86, nr. 372), en 16 mei 1988, A.R. nr.
8250 (A.C., 1987-88, nr. 572).
(2) Cass., 29 maart 1993, A.R. nr, 8308, supra,
nr, 163.
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zet tegen het arrest d.d. 6 februari 1991
van het Arbeidshof te Antwerpen, waarbij de schrapping van eerste verweerder
als onbeschermd persoon vernietigd
wordt, ongegrond verklaart op volgende
gronden : eiser toont niet aan dat het bestreden arrest alleen of in enig opzicht
zou gemotiveerd zijn door billijkheidsoverwegingen of sentimentalisme t.a.v.
een behartenswaardig geval... Het argument dat het K.B. van 28 juni 1969 een
" residuair" karakter vertoont - term
die wei in het Verslag aan de Koning
voorkomt, maar niet als zodanig in de
tekst van het K.B. van 28 juni 1969 moet in zijn kontekst geplaatst worden
om het juist te beoordelen: aldus verklaart het Verslag aan de Koning dat
" de regering er de voorkeur aan (heeft)
gegeven de gause bevolking te Iaten genieten aan de solidariteit welke in de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt georganiseerd. De
voorgestelde oplossing impliciet de afschaffing van de diensten voor geneeskundige verzorging van de vrije verzekering, inzoverre zij door de Staat worden
gesubsidieerd, behoudens die welke een
aanvullende bescherming verzekeren
voor de (zelfstandigen) en de leden van
de kloostergemeenschappen. Volgens de
termen van de van kracht zijnde wetgeving moet onderhavig antwerp van koninklijk besluit een residuair karakter
vertonen. Dit betekent dat van zijn toepassingsgebied worden uitgesloten : al
degenen die als rechthebbenden kunnen
beschouwd worden - aktieve gerechtigden of personen ten laste - in een ander stelsel van verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging " ... Deze
motivering van het koninklijk besluit
stelt dus niet als criterium voor de beoordeling van het subsidiair karakter
van de regeling van het K.B. van 28 juni
1969 het louter vallen onder toepassing
van een ander (buitenlands) stelsel van
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, maar het wettelijk gedekt
zijn door een stelsel van verplichte
verzekering voor geneeskundige (verzorging), en dit als lid van de "bevolking ",
d.w.z. als wonend op Belgisch grondgebied ... Eiser toont geenszins aan dat verweerder krachtens een buitenlandse regeling van verzekering voor geneeskundige verzorging, als persoon die in Belgi9
verblijft, in Belgie rechthebbende is op
verzekering voor geneeskundige verzorging en geneeskundige verstrekkingen
bedoeld in artikel 23 van de wet van 9
augustus 1963, d.w.z., in werkelijkheid
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daarvan kan genieten. Integendeel blijft
vaststaan dat verweerder (evenmin als
de personen te zijnen laste), als in Belgie verblijvende persoon, rechthebbende
is in Belgie op verzekering voor de geneeskundige verzorging en verstrekkingen bedoeld in artikel 23 van de wet van
9 augustus 1963 : de personen te zijnen
laste zijn noch in Nederland noch in Belgie verzekerd voor geneeskundige verzorging en verstrekkingen krachtens de
Nederlandse A.W.B.Z., en verweerder
zelf is krachtens de AW.B.Z. in Belgie
helemaal niet verzekerd voor de geneeskundige verzorging en verstrekkingen
bedoeld in artikel 23 van de wet van 9
augustus 1963, evenmin als in Nederland
waar hij slechts verzekerd is voor de uitzonderlijke zware risico's, in detail opgesomd in het arrest van 6 februari 1991.
In feite noch in rechte toont eiser bijgevolg aan dat er gronden voorhanden zijn
om het arrest van 6 februari 1991 te vernietigen,
terwijl, eerste onderdeel, eerste verweerder, die in Belgie woont en in Nederland werkzaam is, als niet-ingezeten
in Nederland onderworpen is aan de Nederlandse Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (A.W.B.Z.), zodat hij een gerechtigde is krachtens een buitenlanse
regeling van verplichte verzekering en te
dien titel in Belgi9 niet als nag niet beschermde persoon kan beschouwd wor~
den (schending van art. 22, eerste lid, 7°,
van de wet van 9 augustus 1963, 1, 1°,
van het koninklijk besluit van 28 juni
1969, 5, 1°, van de Nederlandse A.W.B.Z.);
dat deze uitsluiting van eerste verweerder als nog niet beschermde persoon niet
vereist dat de door buitenlandse in casu
de Nederlandse A.W.B.Z., verleende verstrekkingen eveneens op Belgisch gebied
zouden verstrekt worden; dat de uitsluiting enkel gesteund is op de toepassing
van een buitenlandse regeling en de Nederlandse AB.W.Z. een Nederlandse sodale verzekering is die in principe toepasselijk is op aile ingezetenen in Nederland alsook op niet ingezetenen die er
onder toepassing der loonbelasting vallen; dat het feit dat de geneeskundige
verstrekkingen aileen in Nederland verstrekt worden, waar eerste verweerder
werkzaam is, geen afbreuk doet aan de
algemeenheid der regeling noch aan de
uitsluiting van eerste verweerder als niet
beschermd persoon in Belgie (schending
van art. 22, eerste lid, 7°, van de wet van
9 augustus 1963, 1, 1°, van het koninklijk
besluit van 28 juni 1969, 5, 1°, 6, van de
Nederlandse A.W.B.Z.);
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tweede onderdeel, eerste verweerder
verplicht verzekerd is, in toepassing van
de Nederlandse Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, in Nederland, nl. voor
de opname en verblijf in ziekenhuizen
(na 365 dagen), verpleeginrichtingen,
zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen
voor zintuiglijke gehandicapten, voor
plaatsing in een dagverblijf voor gehandicapten, voor opneming en verblijf in
een gezinsvervangende tehuis, voor dagbehandeling in een verpleeginrichting, voor
hulp vanwege een kruisorganisatie, voor
hulp door of vanwege een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, voor vaccinaties in het
kader van de uitvoering van het vaccinatieprogramma, voor onderzoek naar het
voorkomen van aangeboren stofwisselingsziekten; dat deze verzekering een
volksverzekering is van algemene toepassing in Nederland en die in beginsel
geldt voor alle ingezetenen in Nederland
ongeacht hun inkomen, en voor de niet
ingezetenen onderworpen aan de loonbelasting in Nederland, zodat deze wetgeving het karakter heeft van een buitenlandse regeling van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
eerste verweerder terecht van de toepassing van het koninklijk besluit van 28 juni 1969 uitgesloten werd; (schending van
art. 22, eerste lid, 7°, van de wet van 9
augustus 1963, 1, 1°, van het koninklijk
besluit van 28 juni 1969, 1, 2, 5, van de
Nederlandse AWBZ), dat het feit dat de
door Nederlandse Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gedekte risico's uitzonderlijk zware risico's zijn, die beperkter
zijn en niet overeenstemmen noch gelijkwaardig zijn met de bij de Belgische wet
van 9 augustus 1963 verzekerde risico's,
geen afbreuk doet aan het feit dat eerste
verweerder onder toepassing valt van
een buitenlandse regeling inzake verplichte verzekering; dat een gelijkwaardigheid der verzekerde risico's tussen de
buitenlandse regeling en het Belgisch
stelsel niet vereist is, zodat eerste verweerder terecht door eiser als nag niet
beschermd persoon geschrapt werd
(schending van art. 22, eerste lid, 7°, 23,
van de wet van 9 augustus 1963, 1, !0,
van het koninklijk besluit van 28 juni
1969, 5, 1°, 6, van de Nederlandse
A.W.B.Z.) »:

Overwegende dat, krachtens artikel 1, 1', van het koninklijk besluit
van 28 juni 1969 tot verruiming van
de werkingssfeer van de verplichte
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verzekering voor geneeskundige verzorging tot de nog niet beschermde
personen, de werkingssfeer van de
Ziekte- en Invaliditeitswet, (( wat betreft de verzekering voor geneeskundige verzorging en de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in
artikel 23 van dezelfde wet », wordt
verruimd tot de personen die in Belgie verblijven, doch met uitsluiting
van degenen die gerechtigde zijn of
kunnen zijn « krachtens een (... ) buitenlandse regeling van verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging >>;
Overwegende dat voor de toepassing van deze uitsluitingsbepaling
niet vereist is dat de geneeskundige
verzorging krachtens de buitenlandse verzekering in Belgie wordt verleend en dat aile geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 23
van de Ziekte- en Invaliditeitswet
door de buitenlandse verzekering
worden gedekt;
Overwegende dat daaruit volgt dat
hij, die in Belgie verblijft en gerechtigde is krachtens een buitenlandse
regeling van verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging die
slechts bepaalde risico's dekt, ingevolge voornoemd koninklijk besluit
uit de werkingssfeer van de Ziekteen Invaliditeitswet wordt gesloten;
Overwegende dat het arrest van 6
februari 1991, waartegen eisers derdenverzet is gericht, vaststelt dat
eerste verweerder in Nederland onder de Nederlandse Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.)
valt;
Dat het bestreden arrest oordeelt
dat eerste verweerder niet van de
toepassing van het koninklijk besluit van 28 juni 1969 is uitgesloten
op grand dat hij krachtens de
A.W.B.Z. niet in Belgie verzekerd is
en in Nederland alleen voor « uitzonderlijk zware risico's »;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
op die grand niet naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
21 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Houtekier.
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22 juni 1993

VERNIETIGING, OMVANG
STRAFVORDERING BE-

KLAAGDE EN VERDACHTE -

VERVAL VAN

HET RECHT TOT STUREN - HERSTEL IN HET
RECHT TOT STUREN - AFHANKELIJK VAN
HET SLAG EN VOOR ONDERZOEK - ONWETTIG
UITGESPROKEN MAATREGEL - GEVOLG.

De maatregel die het herstel in het recht
tot sturen afhankelijk maakt van het

slagen in een of meerdere onderzoeken is geen straf doch een beveiligingsmaatregel, zodat de vernietiging
wegens onwettigheid van de toepassing van die maatregel enkel de beslissing over die verplichting betreft en
niet de opgelegde straffen (1). (Art. 38,
§ 3, Wegverkeerswet.)
(1) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 456), 7 okt.
1980 (ibid., 1980-81, nr, 82), en 17 nov. 1981
(ibid., 1981-82, nr. 178}. Het arrest van 3()
maart 1993 (A.R. nr. 6569) lijkt, wat de omvang
van de vernietiging betreft, achterhaald,

(VERMAUT)
ARREST

(A.R. nr. 6417}

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 januari 1992 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Over bet ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel211bis van het
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser bij het beroepen vonnis om « te Roeselare op
19 april 1991, op de openbare weg in
overtreding met het K.B. van
01.12.1975, als bestuurder van een
voertuig, namelijk een auto, in een
bebouwde kom sneller dan 60 km/
uur te hebben gereden (art. 11.1)
met de omstandigheid de maximum
toegelaten snelheid met meer dan
10 km/uur overschreden te hebben
(K.B. 07.04.1976: zware overtreding),
het misdrijf aan het persoonlijk toedoen van de dader te wijten zijnde
(art. 38, § 1 - wet betreffende de
politie van het wegverkeer) )) veroordeeld werd « tot een geldboete van
vijfhonderd frank, verhoogd met 790
opdeciemen, gebracht op 40.000
frank (of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden), vermeerderd met de kosten (... ) en vermeerderd met een bijdrage van 5
frank x 90 ingevolge art. 29 W.
1-8-1985. De duur van het verval van
het recht tot sturen, voor de cat. A3
tot en met E, werd bepaald op zes
maanden. Uitstel van de tenuitvoerlegging werd bevolen, voor een gedeelte van 250 frank ( x 80), voor
een termijn van een jaar. Het effectieve gedeelte van de boete kon
vervangen worden door een gevangenisstraf van anderhalve maand »;
Overwegende dat de appelrechters
het beroepen vonnis bevestigen
« met dien verstande dat het herstel
in het recht tot het besturen van
een voertuig afhankelijk gemaakt
wordt van het slagen van theoretische proeven ));
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Overwegende dat het opleggen
van de verplichting om voor bepaalde onderzoeken te slagen, bepaald
in artikel 38, § 3, van de Wegverkeerswet, geen straf is, maar een
beveiligingsmaatregel; dat zulks
niettemin tot gevolg heeft dat het
gerecht in hager beroep deze maatregel, wanneer hij niet door de eerste rechter was opgelegd, niet dan
met eenparigheid van stemmen van
zijn leden kan uitspreken, wat ze te
dezen niet doen;
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, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het het
herstel van eiser in het recht tot
sturen afhankelijk maakt van het
slagen voor het theoretisch onderzoek, bepaald in artikel 38, § 3, van
de Wegverkeerswet; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdende in hager beroep.
22 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Boes - Gelijkluidende conclusie van de
h. Bresseleers, advocaat-generaal.
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SOORTEN AFLOPEND,
VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF BEG RIP
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Het niet naleven gedurende een langere
periode van de verplichting een wekelijkse rustdag te houden is geen voort~
durend misdrijf, doch kan wegens een~
heid van opzet, van doel of verwezen~
lijking als een voortgezet misdrijf
worden beschouwd. (1). (Artt. 1, §§ 2, 3
en 4, en 16 wet 22 juni 1960; art. 1, § 1,
K.B. 28 nov. 1974.)
(VERHAEGHE)
ARREST

(A.R. nr. 6428)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Gelet op het namens eiseres ingediende verzoekschrift 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:

Overwegende dat het niet naleven
van de verplichting een wekelijkse
rustdag te houden zoals bepaald in
artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1974 en artikel 1, §§ 2, 3 en 4, en artikel 16 van
de wet van 22 juni 1960 inzake de
invoering van de wekelijkse rustdag
in de ondernemingen, een aflopend
misdrijf is; dat de omstandigheid
dat de wekelijkse rustdag gedurende een langere periode regelmatig
niet werd nageleefd geen misdadige
toestand teweegbrengt, zodat er dan
geen sprake is van een voortdurend
misdrijf; dat de verschillende aflopende misdrijven dan evenwel wegens eenheid van opzet, van doel of
verwezenlijking als een misdadige
activiteit en als zodanig als een mis(1) Zie Cass., 25 nov 1992, A.R. nr, 9270, en
19 okt. 1992, A.R. nr 7857 (A.C., 1991-92, nrs.
751 en 670).
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drijf kunnen worden beschouwd,
met name een voortgezet of collectief misdrijf;
Overwegende dat de appelrechters, door te dezen te aanvaarden
dat eiseres zich in de in de telastelegging bepaalde periode plichtig
heeft gemaakt aan een voortgezet
misdrijf, zodat de verjaring van de
strafvordering slechts een aanvang
nam vanaf het plegen van het laatste feit, hun beslissing naar recht

verantwoorden;
22 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h, D'Haenens - Verslaggever: de h.
Boes - Gelijkluidende conclusie van de
h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. F. Fazzi-Declercq en D.
Morel de Westgaver, Gent.

Nr. 302
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KAiVIER -

22 juni 1993

BEVOEGDHEID EN AANLEG -

STRAF·
ZAKEN - GESCIIIL I::>JZi\KE BEVOEGDHEID ONDERZOEKSGERECHT - BEGRIP.

Geen betwisting van de bevoegheid is de
aanvoering dat het onderzoeksgerecht
niet bevoegd is om te statueren omtrent de verwijzing zolang het geschil
betreffende een B.T. W-schuld niet is
opgelost (1) (2). (Art 539 Sv.)

623
(LAMBERT)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0736.N)

RET HOF; - Ge!et op het bestreden arrest, op 9 april 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het namens eiser ingediende 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 eiser, door aan
te voeren dat « het onderzoeksgerecht in de huidige stand van zaken
niet kan oordelen, zolang het geschil
betreffende de B.T.W. schuld niet is
opgelost >> en dat « de raadkamer
geen bevoegdheid had om te statueren omtrent de verwijzing, zolang
de burgerlijke rechtsmacht niet had
geoordeeld omtrent de aanhangige
verzetsprocedures » geen betwisting
van de bevoegdheid - naar aard
van de ten laste gelegde feiten,
plaats of persoon van de verdachte
- opwierp, maar aanvoerde dat de
raadkamer vooralsnog geen rechtsmacht had om de rechtspleging te
regelen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanti<He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

(1) Zie Cass., 20 sept. 1983, A.R. nr. 8278
(A.C., 1983-84, nr. 37), en noot R.D. onder
Cass., 10 feb. 1987, AR. nr. 740 (ibid., 1986-87,
nr. 347).

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

(2) Eiser had aangevoerd dat de raadkamer,
gelet op art. 74, § 4, van het B.T.W.-wetboek en
de procedures voor de rechtbank van eerste
aanleg nopens zijn verzet tegen de dwangbevelen, onbevoegd was om te oordelen dat het
misdrijf strafbaat· blijkt te zijn met correctionele straffcm.

22 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens - Verslaggever: de h.
Holsters - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal Advocaten: mrs ..P. Van Eeckhaut, Gent
en P. Brandel, Brugge.
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Nr. 303

ze

KAMER - 23 juni 1993

1° WOONPLAATS VAN DE WONING -

2° GRONDWET-

ONSCHENDBAARHEID
WONING - BEGRIP.

ART.

10 -

WONING - BE-

GRIP.

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
HUlSZOEKING -

WONING -

BEGRIP.

1°, zo en 3° Onder de term waning, in de

zin van de artt. 10 Gw.en 87 Sv. moet
worden versta.an de plaats, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont
om er zijn verblijf of zijn werkelijke
veTblijfplaats te vestigen en waar hij
uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke Jevenssfeer,

zijn rust en meer in het algemeen zijn
privf!-leven (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ IIET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. CORTELLA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0374.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Overwegende dat de huiszoekingen en inbeslagnerningen in de ruirne betekenis van het woord vallen
onder de algernene opdracht van de
politie, ofwel van de gerechtelijke
politie voor de opsporing van rnisdrijven en het verzamelen van bewijsmateriaal, ofwel van de bestuurlijke politie ter vrijwaring van de
openbare veiligheid; dat zij binnen
(1) Zie Cass., 27 sept. 1971 (A.C, 1972, 95); 14
jan. 1987, A.R nr. 5516 {ibid., 1986-87, nr. 283),
en 21 okt. 1992, A.R. nr. 9804 (ibid., 1993, nr.
679) met concl. O.M. (Bull. en Pas., 1993, I, nr.
679).

Nr. 303

dat kader en zonder braak of dwang
verricht, wettig zijn;
Overwegende dat de wet die politieopdracht, ter vrijwaring van bepaalde fundamentele rechten, waaronder de onschendbaarheid van de
waning, aan beperkende voorwaarden onderwerpt;
Dat onder waning moet worden
verstaan, de plaats, met inbegrip
van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn
werkelijke verblijfplaats te vestigen
en waar hij uit dien hoofde recht
heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en
meer in het algemeen zijn priv8-leven;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser te Marcinelle woont
en dat de B.O.B. binnen het kader
van een andere procedure met een
tweede sleutel verschillende garages
te Gosselies, waaronder de door verweerder gehuurde box nr. 37 heeft
doorzocht, alwaar voorwerpen van
de ten taste gelegde misdrijven
naast andere van twijfelachtigde
herkomst werden aangetroffen;
Overwegende dat het arrest door
de enkele overweging dat het niet is
bewezen dat « de B.O.B. de door
(verweerder) gehuurde garage doorzocht ofwel ter uitvoering van een
bevel tot huiszoeking, ofwel op
grand van een van de andere bij de
wet bepaalde uitzonderingen op het
beginsel van de onschendbaarheid
van de waning », de 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; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
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Nr. 304

23 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

niet beantwoord worden aan de hand
van de benaming die hij in zijn verweel'middel aan de betwisting heeft
gegeven, doch aan de hand van l1et
werkelijk voorwerp ervan (2).
3° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep dat voor de eindbeslissing is ingesteld tegen een Bl'rest van de kamer
van inbeschuldigingste11ing dat, zonder
uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, het hager beroep
van de eisers tegen de beslissing van
de onderzoeksrechter waarb1]' het verzoek tot opheffing van het beslag op
de bankrekeningen en de kluis van eiser WOl'dt afgewezen, niet ontvankelijk

Nr. 304

verklaart (3).

ze

KAMER -

1° BEVOEGDHEID

23 juni 1993

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

2° BEVOEGDHEID
STRAFZAKEN -

EN

AANLEG

GESCHIL JNZAKE BEVOEGD-

HEID - BEGRIP.
30

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE-

(MEERS, DENIS)
ARREST ( vel'taling)

(A.R. nr. P.93.0757.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;

van onbevoegdheid voor het onder~
zoeksgerecht heeft opgeworpen, moet

Overwegende dat krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering beroep in cassatie tegen
voorbereidende arresten en arresten
van onderzoek of tegen in laatste
aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na het
eindvonnis, behalve wanneer het beroep gericht is tegen arresten of
vonnissen inzake bevoegdheid;
Dat onder arresten of vonnissen
inzake bevoegdheid in de zin van
die wetsbepaling moet worden verstaan de arresten of vonnissen
waarbij uitspraak wordt gedaan
over een door de partijen opgeworpen geschil inzake de bevoegdheid
van bet met de kennisneming van
de zaak belaste onderzoeksgerecht,
alsook de arresten of vonnissen
waarbij de rechter zich ambtshalve
onbevoegd verklaart;

(1) en (2) Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9796
(A.C., 1991-92, nr. 497).

(3) Cass,, 5 okt. 1980, A.R. nr. 7015 (A.C.. ,
1988-89, nr. 74).

TEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EJNDBESLISSING) - BESLAG DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- WEIGERING TOT OPHEFFING VAN
HET EESLAG - ARREST WAARBIJ HET HOGER BEROEP NIET ONTVANKEUJK VERKLAARD WORDT - CASSATIEBEROEP VOOR
DE EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

1o Onder arresten of vonnissen inzake
bevoegdheid, in de zin van art. 416 Sv.,
moeten worden verstaan de arresten
of vonnissen waarbij uitspraak wordt
gedaan over een door de partijen opge~
worpen geschil inzake de bevoegdheid
van het met de kennisneming van de
zaak belaste rechtscollege, alsook de
arresten of vonnissen waarbij de rech~
ter zich ambtshalve onbevoegd ver~
klaart (1).
2° De vraag of de verdachte een exceptie
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Overwegende dat de vraag of de
eisers een bevoegdheidsgeschil in de
bovengenoemde zin hebben opgeworpen, niet moet beantwoord worden aan de hand van de benaming
die zij in hun verweermiddel aan de
betwisting hebben gegeven, doch
aan de hand van het werkelijk voorwerp ervan;
Overwegende dat de eisers voor
de kamer van inbeschuldigingstelling bij conclusie hebben gevraagd
« voor recht te zeggen dat het door
de heer onderzoeksrechter (in de
zaak 217/92) op 26 januari 1993 bevolen beslag op de bankrekeningen
van de conclusienemers elke wettelij ke grondslag mist en de artikelen
6.1 en 6.3.a van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden van 20 maart 1952 schendt, en
bijgevolg de onderzoeksrechter te
verzoeken om voornoemd beslag
binnen de 24 uren na het te wij zen
arrest op te heffen »;
Overwegende dat het arrest onder
meer erop wijst dat het Wetboek
van Strafvordering de particulier
geen enkel recht van hoger beroep
toekent tegen de weigering van de
onderzoeksrechter om de opheffing
van het beslag op de rekeningen en
de kluis van eerstgenoemde eiser te
bevelen; « dat het stilzwijgen van de
wet dienaangaande (moet worden
verklaard) uit de noodzaak voor de
onderzoeksrechter om zonder belemmeringen te kunnen handelen,
nu elk beroep tegen diens beslissingen de voortgang van het onderzoek
zou kunnen vertragen en derhalve
afbreuk zou kunnen doen aan het
algemeen belang »;
Overwegende dat de beslissing
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het boger beroep van de
eisers tegen « het op 26 januari 1993
door de Brusselse onderzoeksrechter De Ruyver gelegde beslag op de
rekeningen en de kluis waarvan de
heer Meers huurder is '' niet ontvankelijk verklaart, geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil, in de

Nr. 305

zin van voormeld artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering; dat zij
een voorbereidende beslissing of beslissing van onderzoek is en dat de
voor de eindbeslissing ingestelde
voorzieningen niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, ongeacht het
middel, in zoverre het geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid
van de voorzieningen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
23 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. Draps.

Nr. 305
1e

KAMER -

24 juni 1993

WRAK!NG -

REDENEN - VREDERECHTER
- VERSCHIJNING TOT VERZOENING - RAADGEVING - BEGRIP.

Dat een vrederechter, bij een paging tot
verzoening, aan een der partijen geen
raad, maar wei een inlichting over
haar rechten heeft gegeven, is geen reden tot wraking van die vrederechter
(!). (Art. 828, 8", Ger.W.)
{1). Zie Cass., 7 nov. 1969 (A. C., 1970, 247); 20
aug. 1975 (ibid., 1975, 1186).

Nr. 305

HOF VAN CASSATIE
(DUTRY T. MOLDEREZ E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9672)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1992 door
bet Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van artikel828 van bet Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid artikel 828, 8°, van dat wethoek, van artikel 6.1 van bet Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht op een onpartijdige rechter,
doordat bet arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser zich op geen enkel
ogenblik « heeft vergist in de ornvang
van zijn taak en van zijn rol als verzoener toen_ hij met name (verweerster)
erop wees dat zij op grand van artikel
1320 van bet Gerechtelijk Wetboek een
rechtsvordering kon instellen )) 1 beslist
dat verweerder het recht had om de wra~
king van eiser te vorderen en de bevesti~
ging uitspreekt van het beroepen vonnis
houdende ongegrondverklaring van het
derden-verzet van eiser tegen het vonnis
van 28 oktober 1987 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen waarbij
aan eiser bevel wordt gegeven zich ervan te onthouden zitting te nemen in de
zaak tussen verweerster en verweerder,
op volgende gronden : « overwegende dat
echter moet worden vastgesteld dat (verweerster) die inlichting heeft beschouwd
als een door de vrederechter gegeven
raad, zodat, door hem als dusdanig (aan
verweerder) voor te stellen, deze laatste
zich wettig maar ongetwijfeld ten onrechte heeft kunnen vergissen in de juiste rol van de rechter en in de aard van
de gegeven inlichting; dat die inlichting
die in het kader van een volkomen wettige verzoening werd gegeven weliswaar
niet kan worden gelijkgesteld met een
consult in de zin van artikel 297 van het
Gerechtelijk Wetboek, maar (verweerster) ze niettemin heeft opgevat als een
door de rechter gegeven raad volgens
welke zij _recht had op een uitkering tot
levensonderhoud en (verweerder) bijgevolg verplicht was die te betalen; dat,
zonder aan de vrederechter de taak van
verzoener te ontzeggen die, wil ze doel-
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treffend zijn, impliceert dat hij actief optreedt, het echter vereist is dat ze wordt
uitgeoefend met inachtneming van het
recht van alle partijen en dat ze door
een van de partijen niet wordt ervaren
als een inbreuk op zijn eigen recht van
verdediging; dat hoewel artikel 6.1 van
het Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens niet verbiedt dat de procedure voor een bepaalde rechterlijke instantie wordt voorafgegaan door een bijzondere procedure die niet voldoet aan
de vereisten van dat artikel (zie A. Kohl
- Implications de I' article 6, alinea 1er,
de la Convention europeenne des droits
de l'homme en procedure civile - J.T.,
1987, p. 638, nr. 6), de onpartijdigheid
van de rechter - die behoudens tegenbewijs steeds wordt verondersteld echter niet in twijfel kan worden getrokken, welke onpartijdigheid subjectief en/
of objectief kan worden beoordeeld
(idem p. 640, nr. 10-c); dat, voor een goede rechtsbedeling, het louter vermoeden
dat een rechter niet volledig onpartijdig
is of een toestand waardoor kan worden
gevreesd dat hij bevooroordeeld is, volstaan om deze af te wijzen (E. Krings,
Plichten en dienstbaarheden van de leden van de Rechterlijke Macht, plecht.
openingsrede v66r het Hof, 1 sept. 1988,
nr. 7); dat te dezen moet worden vastgesteld dat (verweerder), zonder de eerlijkheid (van eiser) in twijfel te trekken,
vreest dat er een voor hem nadelig vooroordeel bestaat en vooral wantrouwig
staat tegenover de eerbiediging van zijn
recht van verdediging; dat die vrees voor
een vooroordeel weliswaar !outer subj ectief is, maar ze niettemin afbreuk
doet of laat doen aan het vertrouwen dat
die justiabele moet kunnen verwachten
van het ambt van magistraat; dat te dezen, volgens (verweerder), de vrees voor
een voor zijn recht van verdediging nadelig vooroordeel blijkbaar niet moet
worden uitgesloten, nu in de schriftelijke
verklaring (van eiser) enigszins dubbelzinnige opmerkingen voorkomen en onder meer wanneer hij schrijft dat hij
(verweerster) erop heeft gewezen dat zij
recht heeft om levensonderhoud te ontvangen; dat uit die gegevens en overwegingen volgt dat, niettegenstaande de
verklaringen (van eiser), (verweerder),
wiens vrees blijft bestaan, gerechtigd
was om de wraking (van eiser) op grond
van- artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk
Wetboek te vorderen »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 828
van het Gerechtelijk Wetboek de redenen tot wraking beperkend opsomt; een
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eventueel gebrek aan onpartijdigheid
van de magistraat buiten de in dat artikel beperkend opgesomde omstandigheden geen reden tot wraking op grand
van dat artikel is; het arrest derhalve uit
een eventueel gebrek aan onpartijdigheid buiten de in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek beperkend opgesomde gevallen niet wettig heeft kunnen
afleiden dat verweerder gerechtigd was
om de wraking van eiser op grond van
die bepaling te vorderen (schending van
artikel 828 van het Gerechtelijk Wethoek);

Dat het hof van beroep, door aldus te oordelen dat eiser aan verweerster niet een raad had gegeven
maar een inlichting die behoorde tot
de actieve verzoeningsrol van de
vrederechter, niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder gerechtigd was om de wraking van eiser op grond van artikel 828, 8°, van
het Gerechtelijk Wetboek te vorderen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de redenen tot
wraking in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek beperkend worden opgesomd;
Dat indien de partij die de wra-

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.

king van een rechter voorstelt geen
bewijs door geschrift of geen begin
van bewijs door geschrift levert van
de redenen tot wraking, haar verdering kan worden afgewezen op de
eenvoudige verklaring van de magistraat tegen wie de wraking is gericht;
Overwegende dat te dezen de wraking met name was gegrond op artikel 828, 8', van het Gerechtelijk
Wetboek volgens hetwelk de rechter
kan worden gewraakt indien hij
raad heeft gegeven over het geschil;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat eiser aan verweerster
raad heeft gegeven over het geschil
tussen haar en verweerder, maar
dat hij, tijdens een bij hem aanhangige verzoeningsprocedure tussen
verweerster en haar zoon, verweerster erop heeft gewezen dat zij tegen verweerder een rechtsvordering
kon instellen tot betaling van een
uitkering tot levensonderhoud en
dat verweerster die inlichting heeft
beschouwd als een raad, « zodat,
door hem als dusdanig (aan verweerder) voor te stellen, deze laatste
zich wettig maar ongetwijfeld ten
onrechte heeft kunnen vergissen in
de juiste rol van de rechter en in de
aard van de gegeven inlichting >>;

24 juni 1993 - le kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Gryse en Biitzler.

Nr. 306
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KAMER -

25 juni 1993

1° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN
ORDE VAN GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - HOGER BEROEP DOOR GENEESHEER
- VERZWARING DER TUCHTSANCTIE - WETTIGHEID.

GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - HOGER BEROEP DOOR GENEESHEER
- VERZWARING DER TUCHTSANCTIE - WETTIGHEID.

2°

HOF VAN CASSATIE
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3° RECHTEN VAN DE MENS -

INTER·

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN - ART. 14, LED EN 1 EN 5
~ EERLIJK PROCES - ORDE VAN GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - HOGER BEROEP
DOOR GENEESHEER - VERZWARING DER
TUCHTSANCTIE.

1o en 2° De raad van beroep die krachtens art. 25, § 4, K.B. nr. 79 van 10 nov.

1967 betreffende de Orde der Geneesheren, kennis neemt van het geheel
van de zaak, kan, zelfs indien enkel
hager beroep werd ingesteld door de
geneesheer, de door de provinciale
raad uitgesproken sanctie verzwaren,
mits uitspraak te doen met een tweederdemeerderheid (1).

3° Art. 25, § 4, KB. nr. 79 van 10 nov.

1967 betreffende de Orde der Geneesheren, volgens hetwelk de raad van beroep op het enkele hager beroep van
de geneesheer de door de provinciale
raad uitgesproken sanctie met een
tweederdemeerderheid mag verzwa~
ren, is niet onverenigbaar met de ver~
eisten van een eerlijk proces en het
recht van een veroordeelde om zijn
schuldigverklaring en zijn veroordeling
te onderwerpen aan een hager gerecht
(2).
(R .. T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 7936}

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 21 oktober 1991
gewezen door de Raad van Beroep
van de Orde der Geneesheren, met
het Nederlands als voertaal;
II. Op de voorziening van 22 november 1991 :
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 13 en 25,
§ 1 en § 4, van het koninklijk besluit nr.
(1) Cass., 1 juni 1989, A.R. nr. 6567 (A.C.,
1988-89, nr, 565).
(2) Zie : Cass., 13 sept. 1984, A.R. nr. 7105
(A.C., 1984-85, nr. 39).
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79 d.d. 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren en artikel 14, 1°
en S0 , van het Internationaal Verdrag in~
zake burgerrechten en politieke rechten,
, opgemaakt te New York op 19 december
1966, goedgekeurd bij wet d.d. 1S mei

1981,
doordat de bestreden beslissing op het
beroep van eiser aileen, de oorspronkelijk uitgesproken sanctie van drie weken
schorsing heeft verdubbeld tot zes we~
ken schorsing,
terwijl, artikel 2S, § 4, van het konink~
lijk besluit nr. 79 de devolutieve werking
van een ingesteld hager beroep regelt en
een bijzondere meerderheid oplegt om
de sanctie te kunnen verzwaren in de ge~
vallen waarin dit mogelijk is op het wettelijke voorziene rechtsmiddel van belanghebbende derden o·;ereenkomstig artikelen 13 en 2S, § 1, van hetzelfde
koninklijk besluit, maar verder onverkort laat dat op het enkel door eiser ingestelde hager beroep de sanctie niet
mag- verzwaard worden omdat dit tegen
het belang van eiser ingaat, hetwelk de
grens afbakent waarbinnen de rechter in
beroep de eerder opgelegde sanctie opnieuw kan vastleggen; deze inherente beperking verbonden aan het beroep van
eiser deel uitmaakt van een eerlijk pro~
ces en het recht beroep in te stellen zo~
als gewaarborgd door artikell4, 1o en so,
van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten;
zodat, de bestreden beslissing, door de
opgelegde sanctie te verdubbelen op het
enkel door eiser ingestelde beroep, de inherent aan dit rechtsmiddel verbonden
beperking dat het beroep zich niet tegen
hem kan keren miskent (schending van
de artikelen 13 en 2S, § 1 en § 4, van het
koninklijk besluit nr. 79), welke garantie
deel uitmaakt van eerlijk proces en het
recht de zaak bij een hogere instantie
aanhangig te maken (schending van artikel 14, 1° en S0 , van het Internationaal
Verdrag d.d. 19 december 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten) :

Overwegende dat de raad van beroep, krachtens artikel 25, § 4, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren, kennis neemt van
het geheel van de zaak, zelfs indien
enkel hager beroep werd ingesteld
door de geneesheer, en de door de
provinciale
raad
uitgesproken
sanctie kan verzwaren mits uit-
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spraak te doen met een tweederdemeerderheid;
Overwegende dat die bepaling
niet onverenigbaar is met de vereisten van een eerlijk proces en het
recht van een veroordeelde om zijn
schuldigverklaring en zijn veroordeling te onderwerpen aan een hager
gerecht zoals bepaald in artikel 14,
leden 1 en 5, van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening van 22 november 1991;
veroordeelt eiser in de kosten.
25 juni 1993 - le kamer - Voorzitter
en verslaggever: mevr. Baete-Swinnen,
afdelingsvoorzitter
Gelijlduidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en Biitzler.
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RING - VONNIS OP VERZET - NIETIGHEID HERVORMING IN HOGER BEROEP.

1° Het verzet in burgerlijke zaken heeft
niet tot gevolg dat het vonnis waarte~
gen verzet vervalt zodat, door het on~
gegrond verklaren van het verzet, de
oorspronkelijke beslissing wordt ge~
handhaafd met inbegrip van de nietig~
heden waardoor zij is aangetast (1).
2° en 3° De appelrechter die het op ver~
zet uitgesproken vonnis hervormt en
daarbij vaststelt dat het ambtshalve.
uitgesproken faillissement nietig is,
heeft zijn rechtsmacht volledig uitge~
oefend zodat geen der partijen vermag
te vorderen dat hij ambtshalve zou be~
slissen of de grondvoorwaarden van
het faillissement vervuld waren en dat
hij het faillissement ambtshalve zou
uitspreken (2). (Art. 1068 Ger.W.)
(FAILLISSEMENT VAN DESSEL T. HERMANS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8131)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1991 door
(1) Cass., 8 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 162)
en de conclusie van adv.-gen. Krings (Bull. en
Pas., 1980, I, 310); A. FETIWEIS, Proc. civile,
1987, nr. 731; J. VAN COMPERNOLLE, « Examen
de jurisprudence (1971 tot 1985). Droit judiciaire priv8. Les voies de recours », R.C.J.B., 1987,
115 (nr. 11).
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1e

KAMER -

25 juni 1993

1° VERZET -

BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS OP VERZET - BEVESTIGING VAN VERSTEKVONNIS - NIETIGHEDEN - OVERNAME
- GEVOLGEN.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BEVOEGDHEID RECHTSPLEGING - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - VONNIS OP VERZET - NIETIGHEID - HOGER BEROEP.
3°

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLA-

(2) Zie : Cass., 17 juni 1976 (A.C., 1976, 1158);
Cass., 10 maart 1989, A.R. nr. 6095 (ibid.,
1988-89, nr. 390); Cass., 16 nov. 1989, A.R. nr.
8377 (ibid., 1989-90, nr. 168) en de noot V. SrMONART, Observations sur l'effet devolutif de
l'appel en matiere de faillitte, (T.B.H., 1991, 574);
E. KRINGS, De Rechterlijke Macht en de faillissementsprocedure, rede uitgesproken door de
proc.-gen. op de plechtige openingszitting van
het Hof op 1 sept. 1986 (A.C., 1986-87, nrs. 12
e.v.); H. GEINGER en P. VANLERSBERGHE, Beschouwingen over problematiek inzake bet
rechtsgeldig aanhangig maken van een geding
strekkende tot faillietverklaring van een hande"
laar, de tegen dit vonnis bestaande rechtsmiddelen en de bevoegdheid die het Gerechtelijk Wethoek aan het hof van beroep toekent om desgevallend zelf het faillissement uit te spreken, in
Liber Amicorum Prof. Em. E Krings, 583 (nrs. 12
e.v.); C. VAN SCHOUBROECK, Recht van verdediging en ambtshalve faillissement . een stand
van zaken, noot onder Cass., 27 april 1989,
T.B.H., 1989, 593, L. FREDERICQ, Belgisch Hande]srecht (1981), IV, nr, 2120.
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het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 20, 21,
1042, 1047, 1050 en 1068 Gerechtelijk
Wetboek, 442, meer in het bijzonder lid
1, van het boek III, lite! I, van het Wethoek van Koophandel, zoals vastgesteld
bij de Faillissementswet van 18 april
1851, en voor zoveel als nodig het alge~
meen rechtsbeginsel, dat de eerbiediging
van het recht van verdediging voorschrijft,
doordat het bestreden arrest beslist tot
de gegrondheid van het door verweer··
ders' aangetekend hager beroep, derhalve het vonnis op verzet teniet doet en,
opnieuw rechtdoende, het verzet van verweerders ontvankelijk en gegrond verklaart en dienvolgens het vonnis d.d. 21
maart 1989, waarbij de rechtbank van
Koophandel te Brussel ambtshalve en
post mortem het faillissement van wijlen
E. Van Dessel, in leven wonende te Perk,
Tervurensesteenweg 108, teniet doet op
grand : « A. De regelmatigheid van de
procedure die aanleiding heeft gegeven
tot het ambtshalve faillissement. Dat al~
hoewel artikel 442 Faill.W. zulks niet uit~
drukkelijk voorschrijft, het recht van
verdediging vereist dat bij een rechtsple~
ging valf ambtshalve faillietverklaring,
behoudens wanneer de zaak uitzonder~
lijk spoedeisend is, de schuldenaar en
zijn raadsman dienen opgeroepen door
de rechtbank van koophandel teneinde
voorafgaandelijk gehoord te worden (...);
dat de omstandigheid dat in onderhavige
zaak de schuldenaar inmiddels overleden
was, aan dit principe niet aileen geen af~
breuk doet, maar daarenboven een vol~
doende reden was om slechts met de
grootste omzichtigheid te handelen gelet
op de gevolgen van een faillissement en
rekening gehouden met de andere mage~
lijkheden die de curator van de B.V.B.A.
Van Dessel in het voordeel van de
schuldeisers kon hanteren; dat het be~
hoort in dergelijk geval de rechtsopvol~
gers van de schuldenaar op te roepen,
gezien hun rechten in geval van faillisse·
ment in dezelfde mate kunnen aangetast
worden als deze van hun rechtsvoorgan~
ger; dat uit de vaorgelegde stukken van
de rechtspleging en inzanderheid het
vonnis d.d. 21 maart 1989, niet blijkt dat
de rechtsopvolgers van wijlen Emile Van
Dessel werden opgeroepen teneinde in
hun middelen gehoord te worden alva·
rens het ambtshalve faillissement werd
uitgesproken; dat de rechtbank van
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kaophandel in voornoemd vonnis even·
min heeft vastgesteld dat de rechtsopvol·
gers van de schuldenaar om welbepaalde
redenen niet werden opgeroepen; dat het
hof derhalve niet vermag na te gaan dat
zulks niet is gebeurd omdat de raads·
man van (verweerders) op 23 februari
1989 aan de voorzitter van de rechtbank
van koophandel had Iaten weten dat zijn
klienten de nalatenschap van wijlen
Emile Van Dessel hadden verworpen, zo.
als de curator thans voorhoudt; dat de
rechtbank van koophandel in ieder geval
de rechtsopvolgers diende op te roepen
en te horen om eventueel a.m. de beves·
tiging te krijgen van de ten aanzien van
de nalatenschap genomen houding; dat
nu de rechtbank van koophandel, alva~
rens het ambtshalve faillissement post
mortem van wijlen Emile Van Dessel uit
te spreken, nagelaten heeft diens rechts·
opvolgers en hun raadsman op te roe~
pen, alsmede in het vonnis niet heeft
aangegeven waarom zulks niet is ge~
beurd, het recht van verdediging van
(verweerders) werd geschonden; dat het
vonnis van faillietverklaring d.d. 21
maart 1989 derhalve nietig is; dat de eer~
ste rechter door in de thans bestreden
beslissing deze nietigheid niet vast te
stellen, ze overgenomen heeft en tot de
zijne heeft gemaakt, zodat zijn beslissing
eveneens door nietigheid is aangetast »,
terwijl, zo de eerbiediging van het
recht van verdediging bij een rechtsple~
ging van ambtshalve faillietverklaring
vereist dat de schuldenaar, behalve wan·
neer de zaak uitzonderlijk spoedeisend
is, v66r de beslissing in zijn middelen
wordt gehoord, weliswaar dient te war.
den vastgesteld dat te dezen de misken·
ning van dit recht niet door verweerders
werd aangevoerd voor de rechter op ver·
zet, voor wie zij een tegensprekelijk de·
bat hebben gevoerd over het vaarhanden
zijn der grondvoorwaarden van het faillissement van wijlen de heer Van Dessel
en derhalve over de grand van de zaak;
de rechter op verzet in zijn vannis van
13 juni 1989, na beide partijen te hebben
gehoord, tot het besluit kwam dat op het
ogenblik van het overlijden van wijlen
de beer Van Dessel de grondvoorwaar~
den van het faillissement in diens hoofde
voorhanden waren en derhalve zegt voor
recht dat het per 21 maart 1989 post
mortem geopend faillissement valle uitwerking behoudt; dit besluit volledig is
gestoeld op eigen gronden, zonder een
welkdanige verwijzing naar of overne·
ming van gronden van het vonnis van
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ambtshalve faillietverklaring; zodoende
het vonnis op verzet gewezen, waartegen
verweerder hager beroep hebben aangetekend, geenszins de beweerde nietigheid van het vonnis, waartegen het verzet was gericht, heeft overgenomen en
zich evenmin deze heeft eigen gemaakt,
nu bet zich heeft beperkt tot het overnemen van het dictum van het bestreden
vonnis, doch hiertoe slechts steunt op eigen redenen; zodat het bestreden arrest,
na te hebben overwogen dat het vonnis
van faillietverklaring van 21 maart 1989
nietig was wegens miskenning van het
recht van verdediging van verweerders,
niet wettig kon beslissen dat « de eerste
rechter door in de thans bestreden beslissing deze nietigheid niet vast te stellen, ze overgenomen heeft en tot de zijne
heeft gemaakt, zodat zijn beslissing
eveneens door nietigheid is aangetast ))
zonder na te gaan of deze nietigheidsgrond door verweerders voor de rechter
op verzet werd aangevoerd en zonder
daarbij vast te stellen dat de rechter op
verzet zijn beslissing heeft gestoeld onder meer op de motieven van het nietig
vonnis (schending van de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat het arrest vast·
stelt: 1. dat wijlen Emile Van Dessel
bij vonnis van 21 maart 1989 van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel ambtshalve failliet werd verklaard; 2. dat het faillissement uitge·
sproken werd met miskenning van
de rechten van verdediging van de
rechtsopvolgers van E. Van Dessel,
zodat het vonnis van faillietverklaring nietig is; 3. dat op verzet van
die rechtsopvolgers, de rechtbank
van koophandel het verzet ongegrond heeft verklaard;
Dat het oordeelt dat de eerste
rechter " door in de (... ) bestreden
beslissing deze nietigheid niet vast
te stellen, ze overgenomen heeft en
tot de zijne heeft gemaakt, zodat
zijn beslissing eveneens door nietigheid is aangetast »;
Overwegende dat het verzet in civiele zaken niet tot gevolg heeft dat
het yonnis waartegen verzet vervalt;
dat In zoverre de rechter het verzet
ongegrond verklaart, de oorspronke~
lijke beslissing wordt gehandhaafd
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met inbegrip van de nietigheden
waardoor zij is aangetast;
Dat niet ter zake doet dat de eisers in het geding op verzet niet
hebben opgeworpen dat de ambts·
halve gewezen beslissing genomen
was met miskenning van hun recht
van verdediging;
Dat de appelrechters aldus naar
recht beslissen dat de beslissing
waartegen hager beroep werd inge·
steld, nietig was~
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 20, 1068,
meer in het bijzonder lid 1, 602, 1°, 574,
2°, zoals gewijzigd bij de wet van 24
maart 1975, van het Gerechtelijk Wethoek en 442, meer in het bijzonder lid 1,
van hoek III, titel I, van het Wetboek
van Koophandel, zoals vastgesteld bij de
Faillissementswet van 18 april 1851,
doordat het bestreden arrest beslist tot
de gegrondheid van het door verweerders' aangetekend hager beroep, derhalve het vonnis op verzet teniet doet en,
opnieuw rechtdoende, het verzet van verweerders ontvankelijk en gegrond verklaart en dienvolgens het vonnis van 21
maart 1989, waarbij de Rechtbank van
Koophandel te Brussel ambtshalve en
post mortem het faillissement van wijlen
E. Van Dessel, in Ieven wonende te Perk,
Tervurensesteenweg 108, teniet doet op
grand : « dat overeenkomstig artikel 1068
lid 1, Ger.W. het hager beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens
recht te doen, het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hager beroep;
dat de aldus omschreven devolutieve
werking van het hager beroep van openbare orde is en een algemene draagwijdte heeft, zodanig dat zij eveneens toepassing vindt inzake faillissementsgeschillen; dat de devolutieve werking van het
hager beroep evenwel beperkt wordt
door het beschikkingsrecht van partijen,
zodanig dat de rechter in hager beroep
slechts uitspraak kan doen omtrent de
beslissing die partijen bij hem aanhangig maken en in de mate waarin deze
door hen bij hem aanhangig wordt gemaakt; dat immers hiervoor reeds werd
gezegd dat overeenkomstig artikel 1068,
lid 1, Ger.W., het hager beroep het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter
in hager beroep; dat om de draagwijdte
te bepalen van de devolutieve werking
van het hoger beroep, het derhalve be-
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hoort na te gaan welk geschil bij het hof
aanhangig is in onderhavige zaak; dat,
blijkens de akte van beroep, het hof ken~
nis dient te nemen van het hager beroep
tegen een vonnis waarbij de rechtbank
van koophandel uitspraak doet omtrent
het verzet van de rechtsopvolgers van de
schuldenaar tegen een vonnis waarbij
diens faillissement ambtshalve werd uitgesproken; dat het hof zich derhalve, net
als de eerste rechter in de bestreden beslissing, moet uitspreken omtrent de ontvankelijkheid en de gegrondheid van dit
verzet; dat wanneer hierop rechtdoende,
het hof vaststelt dat het ambtshalve faillissement post mortem op onregelmatige
wijze werd uitgesproken zodat het verzet
gegrond is en het faillissement intrekt,
het over het geschil zelf uitspraak heeft
gedaan en zijn saisine heeft uitgeput; dat
m.a.w. wanneer het faillissement van
een schuldenaar ambtshalve werd uitge~
sproken, de rechter in boger beroep, ge~
adieerd ingevolge een hager beroep te~
gen het vonnis waarbij op verzet het
faillissement bevestigd wordt, enkel dit
vonnis vermag te bevestigen dan wel te
hervormen of teniet doen; dat hij in dat
laatste geval echter op zijn beurt niet
ambtshalve het faillissement van de
schuldenaar kan uitspreken zonder uitspraak te doen omtrent niet gevorderde
zaken, nu geen enkele wettekst hem uitdrukkelijk toelaat zulks te doen (Simon~
art, V. « Observations sur l'effet dEwolutif
de l'appel en matiBre de faillite ll, noot
onder Cass., 16 november 1989, T.B.H.,
blz. 572 e.v., nr. 12); dat artikel 442 Fail!.
W. dat een inquisitoriale rechtspleging
toelaat op initiatief van de rechtbank
van koophandel en dus een uitzondering
vormt op het beschikkingsrecht van partijen (Krings, E. en De Koninck, B.,
« Ret ambtshalve aanvullen van rechtsgronden », T.P.R., 1982, blz. 655 e.v., nr.
8) zodat het eng dient ge'interpreteerd en
de rechter in hager beroep niet toelaat,
louter door de devolutieve werking van
het hager beroep, zelf ambtshalve het
faillissement uit te spreken; dat het hof
derhalve niet dient te onderzoeken of de
voorwaarden van het faillissement vervuld waren op het ogenblik dat het vonnis d.d. 21 maart 1989, waartegen verzet,
werd uitgesproken, noch op enig ander
tijdstip,
terwijl, luidens artikel 1068, lid 1 Gerechtelijk Wetboek het hager beroep tew
gen een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen het geschil zelf
bij de rechter in hager beroep aanhangig
maakt; de devolutieve kracht van het ho-
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ger beroep derhalve met zich medebrengt dat de appelrechter over de zaak
zelf uitspraak dient te doen, het weze
met inachtneming der perken, door partijen in het hoofd- en het incidenteel hager beroep vastgesteld; de devolutieve
kracht van het hager beroep oak werkt
indien de appelrechter tot het besluit
komt dat het aangevochten vonnis nietig
dient te worden verklaard; het met nietigheid behept vonnis immers bestaat en
als geldig dient te worden aangezien tot
het, ingevolge het aanwenden van een
rechtsmiddel, wordt vernietigd; het instellen van hager beroep tegen dat vonnis derhalve tot gevolg heeft dat de
appelrechter, door de devolutieve kracht
van het hager beroep, gevat is met de
beslechting van de grand van de zaak en
hierover zal dienen uitspraak te doen; op
de hierboven gehuldigde regel slechts
twee uitzonderingen bestaan, die zijn besloten in het tweede lid van artikel 1068
Gerechtelijk Wetboek en in artikel 1069
van hetzelfde wetboek, met name indien
de rechter in hager beroep, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt
en indien de rechter in hager beroep de
beslissing van de eerste rechter, die zich
onbevoegd heeft verklaard, bevestigt; de
regel van de devolutieve kracht van het
hager beroep, bij gebreke aan afwijken~
de wettelijke regeling, toepassing vindt
op het hager beroep tegen de vonnissen,
waarbij de rechtbank van koophandel
ambtshalve het faillissement van een
handelaar voor geopend verklaart en zodoende de haar bij de faillissementswet,
m.b.t. door art. 442 Wetboek van Keephandel, toegekende beschikkingsmacht
aanwendt, waardoor haar in tegenstelling tot de in onze accusatoire rechtsple~
ging gehuldigde regel, de gelegenheid
wordt geboden het initiatief van de eis in
faillietverklaring te nemen; het hager beroep tegen een vonnis, waarbij het faillissement van een handelaar ambtshalve
wordt uitgesproken, derhalve het geschil
zelf aanhangig maakt voor de appelrech~
ter, die zal dienen uitspraak te do en over
de grand van de zaak, met name over de
gegrondheid van de ambtshalve faillietw
verklaring; de omstandigheid dat het
vonnis van faillietverklaring met een nietigheid zou zijn behept omdat de betrokken handelaar of diens erfgenamen v66r
zijn faillietverklaring niet werden opge·
roepen, noch gehoord, hieraan geen afbreuk doet, nu op het ogenblik van het
instellen van het hager beroep het vonnis van ambtshalve faillietverklaring,
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houdende de vaststelling van het hante~
ren door de rechtbank van koophandel
van haar uitzonderlijke beschikkingsmacht, bestaande was en de appelrechter
ingevolge de devolutieve kracht van het
hager beroep aldus van de grand van de
zaak werd gevat en hierover uitspraak
dient te doen, na gebeurlijke vernietiging van het aangevochten vonnis; in navolging van de hiervoren gehuldigde beginselen het Hof van Beroep te Brussel
te dezen, na gebeurlijke vernietiging van
het vonnis van ambtshalve faillietverklaring en van het vonnis op verzet gewezen, over de grand van de zaak had dienen uitspraak te doen en nagaan of het
ambtshalve faillissement van wijlen de
heer Van Dessel gegrond overkwam
m.a.w. onderzoeken of de grondvoorwaarden van het faillissement voorhanden waren op het ogenblik, waarop het
faillissement ambtshalve werd uitgesproken, en derhalve de feitelijke toestand
beoordelen, zoals deze zich voordeed op
de dag, waarop bet faillissementsvonnis
werd uitgesproken; bet hof van beroep
zodoende geen inquisitoire bevoegdheid
uitoefent, nu het hof als appelrechter
zijn rechtsmacht beperkt tot bet nagaan
of de eerste rechter, die deze uitzonderlijke beschikkingsmacht heeft gehanteerd, wettig kon besluiten tot bet voorhanden zijn van de grondvoorwaarden
van het faillissement m.a.w. tot het hervonnissen van hetgeen reeds een eerste
maal was beslecht; het hof van beroep
hierdoor evenmin uitspraak doet over
niet gevorderde zaken, nu door de devolutieve kracht van het hager beroep het
hof werd gevat van een betwisting over
de gegrondheid van een ambtshalve uitgesproken faillissement; zodat, het bestreden arrest op grand van de in het
middel aangehaalde overwegingen niet
wettig kon beslissen, na bet hager beroep van verweerders gegrond te hebben
verklaard, tot het tenietdoen van het bestreden vonnis, bet gegrond verklaren
van verweerders' verzet en bet tenietdoen van bet vonnis van 21 maart 1989
van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel, waarbij ambtshalve en post
mortem het faillissement werd uitgesproken van wijlen Emiel Van Dessel, in Ieven wonende te Perk, Tervurensesteenweg 108, zonder over de grand van de
zaak te hebben uitspraak gedaan, en
derhalve te hebben nagegaan of de
grondvoorwaarden van bet faillissement
voorhanden waren op 21 maart 1989,
d.w.z. op de dag waarop wijlen de beer
Emiel Van Dessel door de Rechtbank
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van Koophandel te Brussel ambtshalve
failliet werd verklaard (schending van de
in het middel aangehaalde wetsbepalingen):

Overwegende dat, luidens artikel
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk

Wetboek, het hager beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen, het geschil
zelf aanhangig maakt bij de rechter
in hager beroep;
Dat de appelrechter, binnen de
perken van het door de partijen ingestelde hager beroep, over de punten van de bij hem aanhangig gemaakte vordering een eindbeslissing
moet nemen;
Overwegende dat in onderhavig
geval de verweerders, eisers in hager beroep, gevraagd hebben dat het
beroepen vonnis zou worden teniet
gedaan en dat, dientengevolge, het
oorspronkelijk gedane verzet ontvanke!ijk en gegrond zou worden
verklaard; dat zij in hun verzetakte
gevraagd hadden dat het ambtshalve uitgesproken vonnis van faillietverklaring zou worden teniet gedaan;
Dat geen van de partijen gevorderd heeft noch vermocht te vorderen dat de appelrechter, nadat hij
het op verzet uitgesproken vonnis
had hervormd en aldus had vastgesteld dat het ambtshalve uitgesproken faillissement nietig was en zijn
rechtsmacht volledig had uitgeoefend, ambtshalve zou beslissen of de
grondvoorwaarden van het faillissement vervuld waren en het faillissement ambtshalve zou uitspreken;
Dat de mogelijkheid daartoe oak
niet kan volgen uit de artikelen 437,
442 en 466 van de Faillissementswet,
daar het in strijd zou zijn met de artikelen 602, 1', en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek en geen enkele
bepaling het hof van beroep bevoegdheid verleent om, behoudens het geval van hager beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel
en binnen de perken ervan, over de
mogelijkheid van een faillietverklaring uitspraak te doen;

Nr. 308

HOF VAN CASSATIE

Dat het middel faalt naar recht;
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(N.V. NIEL'V/POORT MARINE EN
E.A. T. FAILLISSEMENT N.V. NIEUWPOORT l\IARlNE EN C0)
ARREST

Om

die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 juni 1993 - le kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat;
mr. Geinger.

Nr. 308
1' KAMER -

25

juni 1993

1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BEVOEGDHEID RECHTSPLEGING - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - VONNIS OP VERZET - NIETIGHEID - HOGER BEROEP- HERVORMING.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZA.
KEN - GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - VONNIS OP VERZET - NIETIGHEID HERVORMING IN HOGER BEROEP.

1o en 2° De appelrechter die bet op ver-

zet uitgesproken vonnis hervormt en
aldus vaststelt dat bet ambtshalve uitgesproken faillissement nietig is, heeft
z1)'n rechtsmacht volledig uitgeoefend
zodat geen der partijen vermag te vorderen dat hij ambtshalve zou beslissen
of de grondvoorwaarden van het fail~
lissement vervuld waren en dat hij het
faillissement ambtshalve zou uitspre~
ken (1). (Art. 1068 Ger.W.)
{1) Zie Cass., 25 juni 1993, A.R. nr, 8131
(A.C., 1993, nr. 308) en d!J noot 2.

(A.R. nr. 8277)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 21 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 437, 442, 466
van de Faillissementswet die Boek III
van het Wetboek van Koophandel uitmaakt, 1068, 1069 van het Gerechtelijk
Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen volgens welk die partijen de
grenzen van het burgerlijk geding bepalen, beginsel dat onder meer vervat is in
artikel 1138, zo, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest vooraf beslist dat eiseres
tijdens de procedure van ambtshalve uit~
gesproken faillissement door de rechtbank van koophandel niet behoorlijk opgeroepen was, dat het vonnis van 27
april 1988 dat het faillissement van eiseres ambtshalve had uitgesproken derhalve door nietigheid is aangetast, dat het
beroepen vannis van 7 september 1988,
dat op verzet van eiseres het vonnis van
ambtshalve faillietverklaring bevestigt,
zich de nietigheid waarmee laatstgenaemd vonnis behept is heeft toegeeigend en derhalve insgelijks client nietig
te worden verklaard, het hof van beroep
vervolgens beslist dat het, ingevolge de
devolutieve kracht van het hager beroep,
niettemin zelf het faillissement van eiseres kan uitspreken, het hof van beroep
aldus beslist op grand van de volgende
averwegingen: « Ingevolge de devolutieve kracht van het hager beroep die appellanten (thans eisers in cassatie) verkeerdelijk interpreteren kan het hof van
beroep wei degelijk, oak al wordt het bestreden vonnis nietig verklaard en betreft die nietigheid insgelijks een ambtshalve gewezen vonnis van faillietverklaring, de zaak tot zich trekken en over
geheel het geschil oordelen. Gezien immers de eerste rechter de hem bij artikel
442 van de faillissementswet toegekende
beschikkingsmacht heeft uitgeoefend en
zijn rechtsmacht zelf niet ter discussie
staat, staat niets de devolutieve kracht
van het hager beroep in de weg. Appellauten (thans eisers in beroep) betwisten
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zulks tevergeefs onder verwiJzmg naar
het arrest van Cassatie van 10 maart
1989; het ontgaat hen blijkbaar dat in
vermeld cassatiearrest een andere pro~
blematiek behandeld werd en een vonnis
van faillietverklaring op verzoek van een
schuldeiser (bij verzoekschrift) juridisch
totaal verschilt van een ambtshalve faillietverklaring ))'
terwijl de bevoegdheid en rechtsmacht
die luidens artikel 442 van de Faillissementswet aan de rechtbank van koophandel toekomt om het ambtshalve faillissement uit te spreken een uitzondering uitmaken op de rechtsregels betreffende de rechtsingang en op het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie
van de procespartijen volgens welk die
partijen de grenzen van het burgerlijk
geschil bepalen, en derhalve restrictief
dienen te worden uitgelegd en toegepast,
door de devolutieve kracht van het hager
beroep de appelrechter slechts uitspraak
kan doen over de beslissing die ten ge·
volge van het hager beroep van de partijen voor hem is gebracht, wanneer, zoals
te dezen, de debiteur ambtshalve door de
rechtbank van koophandel in staat van
faillissement is verklaard, het geschil dat
ingevolge het hager beroep van de gefailleerde voor de appelrechter is gebracht
beperkt is tot de vraag of het beroepen
faillissementsvonnis client te worden vernietigd dan wel moet worden bevestigd,
en dientengevolge of het faillissement al
dan niet client te worden herroepen,
geen enkele wetsbepaling het hof van
beroep de bevoegdheid en rechtsmacht
geeft om zelf het faillissement ambtshalve uit te spreken, het hof van beroep dat
uitspraak moet doen over een beroep
van een vonnis dat het faillissement
ambtshalve heeft uitgesproken, of van
een vonnis dat het verzet tegen zodanig
vonnis verwerpt, het beroepen vonnis enkel kan bevestigen of teniet doen, maar
het faillissement niet zelf ambtshalve
kan uitspreken, het hof van beroep, dat
in het bestreden arrest het hager beroep
ontvankelijk en gegrond verklaart, derhalve niet vermocht zelf het faillissement van eiseres uit te spreken na de
nietigverklaring te hebben uitgesproken
van het beroepen vonnis dat zelf het verzet verwerpt tegen het vonnis dat het
faillissement van eiseres ambtshalve had
uitgesproken (schending van alle in het
middel vermelde wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. de Rechtbank van
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Koophandel te Veurne op 27 april
1988 ambtshalve eiseres failliet verklaard heeft; 2. die rechtbank bij
vonnis van 7 september 1988 het
verzet tegen het vonnis van 27 april
1988 ongegrond heeft verklaard; 3.
de eisers op 29 september 1988 een
verzoekschrift tot hager beroep hebben neergelegd; 4. het vonnis van 27
april 1988 aangetast is door nietigheid wegens miskenning van het
recht van verdediging; 5. het beroepen vonnis van 7 september 1988
zich deze nietigheid heeft toegeeigend;
Dat het arrest vervolgens oordeelt
dat eiseres opgehouden heeft te betalen en dat haar krediet aan het
wankelen was; dat het eiseres failIiet verklaart;
Overwegende dat, luidens artikel
!068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, het hager beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen, het geschil
zelf aanhangig maakt bij de rechter
in hager beroep;
Dat de appelrechter, binnen de
perken van het door de partijen in·
gestelde hager beroep, over de pun·
ten van de bij hem aanhangig gemaakte vordering een eindbeslissing
moet nemen;
Dat, als de rechtspleging in eerste
aanleg een aanvang neemt met een
ambtshalve door de eerste rechter
genomen beslissing, de devolutieve
kracht van het hager beroep binnen
de grenzen blijft van het geschil dat
tussen de partijen voor de eerste
rechter werd gevoerd;
Overwegende dat in onderhavig
geval de eisers enkel gevraagd hebben dat het beroepen vonnis nietig
verklaard zou worden; dat geen van
de partijen vermocht te vorderen
dat, nadat de nietigheid door de
appelrechter zou zijn vastgesteld,
het hof van beroep ambtshalve zou
beslissen of de grondvoorwaarden
van het faillissement vervuld waren
en het faillissement ambtshalve zou
uitspreken;

637

HOF VAN CASSATIE

Nr. 309

Dat de mogelijkheid daartoe oak
niet kan volgen uit de artikelen 437,
442 en 466 van de Faillissementswet,
daar het in strijd zou zijn met de artikelen 602, 1", en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek en geen enkele
bepaling het hof van beroep bevoegdheid verleent om, behoudens
het geval van hager beroep tegen
een vonnis van de rechtbank van
koophandel en binnen de perken ervan, over de mogelijkheid van een
faillietverklaring uitspraak te doen;
Overwegende dat het arrest, dat
oordeelt dat het ambtshalve uitspraak kan doen over de faillissementsvoorwaarden, de in het middel
aangewezen
wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

zo

KIND - AFSTAMMING - ERKENNING BETWISTING VAN DE ERKENNING - BEZIT
VAN STAAT DOOR HET KIND - GEVOLGEN.

1o en 2° Art. 330, § 2, tweede lid, B. W.,

dat bepaalt dat het verzoek tot nietig
verklaring van de erkenning van een
kind moet worden afgewezen indien
dat kind bezit van staat heeft t.a. v. de
8

erkenner, heeft betrekking op elke

vordering tot betwisting van erkenning
van een kind (1).
(T .. T. V .. EA)
ARREST

(A.R. nr. 8320)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 18 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 34, 35, 36, 37, 38,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit bet hager beroep ontvankelijk
verklaart en het vonnis van 7 september 1988 nietig verklaart; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; boudt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrecbter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar bet Hof van Beroep te
Antwerpen.
25 juni 1993 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Nelissen Grade en Van Ommeslaghe.
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1e KAMER

-

25 juni 1993

ERKEN!\:l~G BETWISTING VAN DE ERKENNil\G - BEZIT VAN
STAA.T DOOR HE'l' KIND - GEVOLGEN.

1° AFSTAMMING -

39, 40, 41 en 42, 44, 62, 319, 327, 330, 1108,
1109, 1110, 1317, 1318 en 1319 van het
Burgerlijk Wetboek,
doorda t het bestreden arrest de door
eerste en tweede verweerders tegen derde verweerster ingestelde vordering,
strekkende tot de nietigverklaring van
de akte van erkenning van K ... V ... , opgesteld op 13 juli 1987 door de gemeente,
gegrond verklaart en dienvolgens de akte vernietigt, op grand dat « (eiser) de
eerste rechter ten grieve duidt de verdering gegrond te hebben verklaard; dat
hij van oordeel is dat de verklaring
strekkend tot erkenning « leugenachtig
kan zijn » doch dat ze in hoofde van de
erkennende persoon geacht moet worden
te laten blijken van de wil een afstammingsrelatie te vestigen met de erkende
persoon, zonder biologische grondslag;
dat (eiser) zich daarbij steunt op artikel
330, par. 2 B.W. om zich te verzetten tegen de eis tot nietigverklaring; dat in casu de rechter geen onderzoek diende in
te stellen naar het eventuele bezit van
staat van het kind K ... ; dat hij gevat was
door een eis strekkende tot nietigheid
(1) Zie : J.L. RENS, « Vaststelling en betwisting van de afstamming », T. Not., 1987, 346
(363); J. SassoN, « Quelques problemes judiciaires d'application de la loi du 31 mars 1987 reformant le droit de Ia filiation », J.T., 1990; 301
(nr. 19); J. DALCQ, « La ri>forme du droit de la
filiation », J.T., 1987, 393 (nr 26).
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van een authentieke akte; dat (eiser) an~
derzijds voorhoudt dat er geen dwaling
in hoofde van de echtgenoten V... bewezen is bij de totstandkoming van akte
nr. 89 d.d. 13 juli 1987, opgesteld door de
ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente Z... ; dat de eerste rechter de
feitelijke omstandigheden van het tot
stand komen van de erkenningsakte duidelijk heeft uiteengezet en dat het Hof
ernaar verwijst; dat hieruit blijkt dat het
de diensten van de burgerlijke stand zelf
zijn die het initiatief namen om dergelijke akte te laten opstellen en ondertekenen; dat na een onderhoud met S ... V...
de stukken bij voorbaat werden opgesteld door de gemeente bij ontvangst van
de nodige documenten zonder verdere
tussenkomst van partijen; dat D... V ...
zelf geen enkel contact had met de ge~
meentediensten en niet werd geraad~
pleegd vooraleer de akte hem ter onder~
tekening werd voorgelegd; dat daarenbo~
ven niet betwist wordt dat het document
door de ambtenaar van de burgerlijke
stand niet werd voorgelezen - in strijd
met artikel 38 B.W. - alvorens het ter
ondertekening werd aangeboden; dat de~
ze substantiE!le voorwaarde niet werd nageleefd en mede tot de onoverkomelijke
dwaling heeft geleid; dat in de gegeven
omstandigheden duidelijk blijkt dat par~
tijen D ... V ... en S ... V... gedwaald hebben
omtrent het voorwerp van de akte die
hen werd voorgelegd; dat in deze om~
standigheden de nietigheid van de akte.
terecht werd uitgesproken (De Page,
Traite eJementaire de droit civile beige
- uitgave 1990 - D2 - V1 n" 298 en volgende} »,
terwijl blijkens artikel 1317 van het
Burgerlijk Wetboek een authentieke akte
een akte is welke in de wettelijke vorm
is verleden voor openbare ambtenaren,
die daartoe bevoegd zijn ter plaatse
waar ze is opgemaakt; uit artikel 1318
van het Burgerlijk Wetboek bovendien
kan worden opgemaakt dat deze akte
slechts dan een volwaardige akte is wanneer zij niet werd opgesteld door een onbevoegd of onbekwaam ambtenaar en
oak geen gebrek in de vorm vertoont; de
akte van erkenning die in uitvoering van
artikel 319 van het Burgerlijk Wetboek
door de ambtenaar van de burgerlijke
stand wordt opgesteld aan voornoemde
principes dient te beantwoorden, en
meer bepaald van artikel 62 van voor~
noemd wetboek, met dien verstande dat
ter zake geen nietigheid wordt voorge~
schreven; uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet evenwel blijkt
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dat de beslissing om de akte al dan niet
nietig te verklaren werd overgelaten aan
de appreciatie van de rechtbank, beslis~
sing die werd ingegeven door de behoef~
te aan rechtszekerheid inzake de staat
van personen; er in rechtsleer en rechtspraak weliswaar een consensus bestaat
om de nietigheidsgevallen te beperken,
overeenkomstig het bovenstaande, tot
deze waarin het instrumentum onregel~
matig is omdat een substantieel vorm~
voorschrift niet werd nageleefd, met dien
verstande dat de rechtbank ter zake
haar appreciatiebevoegdheid behoudt, en
tot deze waarin het instrumentum tot
voorwerp heeft een valse dan wei onbe~
staande rechtshandeling vast te stellen;
de ongeldigheid van het negotium, welke
kan leiden tot de nietigverklaring van
het instrumentum wegens afwezigheid
van voorwerp, evenwel vooreerst in rechte
op de door de wet bepaalde wijze client
vastgesteld, het weze door het nastreven
in rechte van de nietigverklaring van dit
negotium wegens miskenning van de bij
de wet bepaalde grondvoorwaarden, vereist voor het bestaan van een rechtsgel~
dige handeling, en dit op de door de wet
bepaalde wijze, de authentieke akte in
principe een volledig bewijs opleverend
van deze handeling tot betichting van
valsheid; de rechtshandeling doorgaans
slechts kan worden nietig verklaard
wanneer een van de bij artikel 1108 van
het Burgerlijk Wetboek gestelde geldigheidsvereisten niet werd vervuld, zoals
bij afwezigheid van een geldige toestemming in de rechtshandeling; het wilsgebrek waardoor de toestemming van de
declarant zou zijn aangetast aldus de
rechtsgeldigheid van het negotium aan~
belangt en niet deze van het instrumentum als dusdanig, dat enkel tot voorwerp
heeft het negotium, waarvan de toestemming een geldigheidsvoorwaarde is, vast
te stellen, het weze ad solemnitatem; te
dezen de door verweerders ingestelde
vordering in nietigverklaring van de akte
van erkenning, verleden op 13 juli 1987
voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente Z... , procedure ingesteld tegen laatstgenoemde, waarin ei~
ser vrijwillig tussenkwam, onder meer
was gestoeld op een wilsgebrek in hoof~
de van eerste en tweede verweerders; de~
ze partijen die op grand hiervan besloten
tot de nietigheid van het instrumentum
zodoende een middel aanvoerden dat
niet het instrumentum, doch de geldige
totstandkoming van de rechtshandeling,
die de erkenning uitmaakt, betrof; het
hof van beroep, oordelende dat het enkel
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door een vordering in nietigverklaring
van de akte was gevat, de akte evenwel
slechts vermocht nietig te verklaren op
grand van een vormgebrek, behoudens
vaststelling in de wettelijke vormen van
de nietigheid van de rechtshandeling, die
er het voorwerp van uitmaakte; overeenkomstig artikel 330 van het Burgerlijk
Wetboek de rechtsgeldigheid van de erkenning, d.i. de rechtshandeling, evenwel
slechts kan worden aangevochten op
grand van wilsgebreken, mits het kind
zich niet kan beroepen op het bezit van
staat, en voor zover het bewijs ten grande wordt geleverd dat de erkenner niet
de biologische vader van het kind is; zodat het hof van beroep dat, zoals blijkt
uit het beschikkend gedeelte van dag~
vaarding en conclusie zoals blijkt uit het
beschikkend gedeelte van dagvaardiging
en conclusie en zoals vastgesteld in het
bestreden arrest zelf, was gevat door een
vordering in nietigverklaring van een ak~
te van erkenning, anders gezegd van het
instrumentum, met uitsluiting van de
rechtshandeling, en dat zelf zijn rechts~
macht tot de nietigverklaring van het in~
strumentum beperkt zag, in het bestre~
den arrest het bestaan van het door
eerste en tweede verweerders ingeroepen gebrek niet wettig kon weerhouden
om het instrumentum nietig te verklaren, nu het wilsgebrek uitsluitend de toestemming tot de rechtshandeling, vereist
voor haar geldige totstandkoming, vicieert, dan wanneer het instrumentum, dat
deze toestemming vaststelt en wat de inhoud betreft geldt tot betichting van
valsheid, slechts kan worden nietigverklaard omwille van de niet-naleving van
de wettelijke voorgeschreven vormen of
het ontberen van voorwerp (schending
van artikelen 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

en 42, 44, 62, 319, 327, 330, 1108, 1109,
1110, 1317, 1318 en 1319 van het Burger-

lijk Wetboek): althans, in zoverre niette~
min de geldigheid der erkenning bij het
onderzoek werd betrokken, niet wettig
vermocht te besluiten dit wilsgebrek te
kunnen weerhouden zonder een onderzoek te moeten instellen naar het eventuele bezit van staat van het kind K ... ,
ingeroepen door eiser (schending van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. de vordering van de verweerders sub 1 en 2 strekte tot nietigverklaring van de akte van de

burgerlijke stand van de gemeente
Z ... van 13 juli 1987, waarin de ver-
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weerder sub 2 het minderjarig kind
K ... V ... erkende; 2. eiser als verweer
aanvoerde dat die vordering niet

ontvankelijk was wegens het bezit
van staat van het voornoemde minderjarig kind;

Overwegende dat artikel 330, § 2,
tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek bepaalt: " Het verzoek (tot nietigverklaring van de akte van erkenning van een kind) moet evenwel
worden afgewezen, indien het kind
bezit van staat heeft ten aanzien
van de erkenner »;

Dat die wetsbepaling betrekking
heeft op elke vordering tot betwisting van erkenning van een kind;

dat het feit dat de erkenningsakte
een authentieke akte is aan de in

die wetsbepaling bepaalde uitsluitingsgrond niet in de weg staat;
Overwegende dat het arrest, door
het voornoemde verweer van eiser
te verwerpen op grond << dat in casu

de (eerste) rechter geen onderzoek
diende in te stellen naar het even-

tuele bezit van staat van het kind
K ... ; dat hij gevat was door een eis
strekkende tot nietigheid van een
authentieke akte », niet naar recht
is verantwoord;

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 fei~
tenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
25 juni 1993 ~ le kamer ~ Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. WaUters Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal ~ Advocaat:
mr. Geinger.
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Nr. 310
3e KAMER - 28 juni 1993

1° LASTGEVING NEN -

HERROEPING -

REDE-

Nr. 310

bet Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Gelet op de beschikking van 13
mei 1993 van de eerste voorzitter
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;

LASTGEVING VAN GEMEENSCHAPPE-

LIJK BELANG.

2° LASTGEVING -

LASTGEVING VAN GE"

MEENSCHAPPELIJK BELANG -

BEGRIP.

1o De regel volgens welke de lastgever
zijn volmacht kan herroepen wanneel'
hem zulks goeddunkt, geldt niet wanneeJ' een Jastgeving wordt gegeven in
het

gemeenschappelijk

belang

van

Iasigevel' en lasthebber, nu zodanige
Jastgeving enkel kan worden herroe~
pen met onderlinge taestemming van
partijen of om een in rechte erkende

wettige reden, of volgens de bijzondere
bepalingen en voorwaarden van de
overeenkomst (1). (Art!. 2003 en 2004
B.W.)

2° Een Jastgeving is van gemeenschappe-

lijk belang, a.m. wanneer de opd1·acht
van de lasthebber bestaat in het maken van een werk voor de uitvoering
waarvan Jastgever en Jasthebber noodzakelijk moeten samenwerken en
waaraan heiden moeten deelnemen (2).
(Artt. 2003 en 2004 B.W.)
{DUPUIS T. DUPUIS E.A.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9509)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 29 oktober 1991 door

(1) Zie Cass., fr., 10 nov. 1959, Bull. civ.,
1959, III, nr. 384; 8 okt. 1969 (2 arresten), D.S.,
1970, J., p. 143, met nota J. LAMBERT; P. LE
ToURNEAU, « De l'evolution du mandat », D.S.,
1992, Chron. XXXI p. 157; L. SIMONT en J. DE
GAVRE, " Exumen de jurisprudence (1969 tot
1975), Les contrats speciaux » ''• R.C.J.B., 1977,
p. 404 en 405, nr. 262.
(2) J. LAMBERT, nota bij Cass. fr., _B old. 1969
(2 arresten), D.S., 1970, J., p. 143, mz. p ..14~;
L. SUvlONT en J. DE GAVRE, « Examen de ]Ul"lsprudence (1969 tot 1975), les contrats speciaux », R.C.J.B., 1977, p. 404 en 405, nr. 262.

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 2003 en 2004 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, zegt dat de
door Marcel Dupuis ondertekende overeenkomst van overdracht van 26 augustus 1985, eiseres verbindt en dat zij haar
aandelen in de vennootschappen van de
Dupuis-groep overdraagt, op grand dat
« het stuk dat eiseres op 10 december
1984 heeft opgesteld, op een meer dan
ongelegen tijdstip, nu sinds 8 n_ovember
1984 verbintenissen jegens kand1daat kopers waren aangegaan ))• niet kan worden aangemerkt als een herroeping van
de lastgeving om haar aandelen te verkopen die zij aan haar vader Marcel Dupuis sedert 22 september 1980 had gegeven, en doordat het bestreden arrest, om
die herroeping van de lastgeving af te
wijzen, oordeelt: ~~ dat het immers een
lastgeving in het gemeenschappelijk belang betreft; (... ) dat het (bij een lastgeving in het gemeenschappelijk belang)
toestanden betreft waar de lasthebber eigen belangen nastreeft naar het vertegenwoordigen van de lastgever, of lastge~
vingen die " samenhangen " met wederkerige overeenkomsten; dat de lastgevingsovereenkomst, in dat geval, tot een
meer globale verrichting behoort waarin
ieders belangen een gemeenschappelijk
doel dienen; dat de lastgeving in het algemeen belang aan bijzondere regels is
onderworpen die de herroepen " ad nutum" uitsluiten; ... dat de herroeping, in
die context, aileen om een gegronde reden kan gebeuren, zoals de fout van de
lasthebber, of in dermate specifieke omstandigheden dat de herroeping de aangevatte globale verrichting in bet geheel
niet hindert; dat dan kan worden afgezien van de toepassing van artikel 2003
van het Burgerlijk Wetboek )>;
terwijl, eerste onderdeel, artikel 2003
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
lastgeving eindigt door herroeping van
de lasthebber, terwijl artikel 2004 bepaalt dat « de lastgever zijn volmacht
kan herroepen wanneer zulks hem goeddunkt )); het arrest, bij ontstentenis van
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enige wettelijke bepaling of contractueel
beding dat afwijkt van de regel dat de
lastgeving ad nutum kan worden herroepen en dat het recht tot herroeping van
de lastgeving, als zij van gemeenschappelijk belang is, doet afhangen van een
gegronde reden of van het ontbreken
van schade voor de lasthebber, niet wettig kon weigeren enig gevolg te geven
aan de herroeping op 10 december 1984,
door eiseres, van de aan haar vader gegeven lastgeving en zeggen dat eiseres
bijgevolg gebonden was door de overeenkomst van overdacht die Marcel Dupuis
op 26 augustus 1985 had ondertekend en
door de tweede overeenkomst die Marcel
Dupuis op dezelfde datum had ondertekend (schending van de artikelen 2003
en 2004 van het Burgerlijk Wetboek};
tweede onderdeel, de lastgeving van eiseres aan Marcel Dupuis uitsluitend in
het belang van de lastgeefster was gegeven en niet in het gerneenschappelijk belang van laatstgenoemde en van andere
personen; die lastgeving, volgens de vaststellingen van het arrest zelf, de verkoop
beoogde van de aandelen van eiseres in
de verschillende vennootscbappen van de
Dupuis-groep; zij geenszins goederen betrof waarop lastgever en lastbebber of
derden heiden rechten zouden hebben
gebad; bet hof van beroep bijgevolg, door
zijn beslissing tot weigering van herroeping van de lastgeving van eiseres te
steunen op de omstandigbeid dat bet een
lastgeving in bet gerneenscbappelijk belang betrof die, gelet op dat gemeenscbappelijk belang, niet onder toepassing
zou vallen van de artikelen 2003 en 2004
van bet Burgerlijk Wetboek, het begrip
lastgeving in het gemeenschappelijk belang miskent en zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 2003 en 2004 van het Burgerlijk

Wetboek):
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat het recht van de
lastgever om overeenkomstig de artikelen 2003 en 2004 van het Burgerlijk Wetboek de lastgeving te herroepen, van toepassing is op de
lastgeving, zowel om niet als bezoldigd, waarvan het voorwerp aileen
de lastgever aanbelangt; dat, wanneer de lastgevingsovereenkomst in
het belang van beide partijen is gesloten, dat gemeenschappelijk be lang
verantwoordt dat van de regel in bovenvermelde artikelen wordt afgewe-
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ken en dat die lastgeving alleen met
wederzijdse toestemming van de partijen of wegens een in rechte erkende
wettige reden of met toepassing of
wegens een in rechte erkende wettige reden of met toepassing van de
bijzondere bedingen en voorwaarden
van de overeenkomst kan worden
herroepen;
Dat het hof van beroep, nu het
heeft vastgesteld dat de lastgeving
van eiseres aan haar vader een lastgeving in het gemeenschappelijk belang was, en de mogelijkheid tot
herroeping ad nutum als bepaald bij
de artikelen 2003 en 2004 van het
Burgerlijk Wetboek afwijst en beslist dat (( de herroeping aileen om
een gegronde reden kan gebeuren,
zeals de fout van de lasthebber, of
in dermate specifieke omstandigheden dat de herroeping de aangevatte
globale verrichting in het geheel
niet hindert >>, de in het middel
aangewczen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat lastgeving van
gemeenschappelijk belang is onder
meer wanneer de opdracht van de
lasthebber bestaat in het maken van
een werk voor de uitvoering waaraan de beide partijen noodzakelijk
moeten samenwerken en deelnemen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de vader van eiseres en eiseres « waren overeengekomen " om
een koper te vinden voor het geheel
van hun aandelen" en dat (eiseres)
in die context heeft aanvaard ( ... )
lastgeving aan haar vader te verlenen )); dat het arrest oordeelt dat die
lastgeving een lastgeving in het algemeen belang is, nu dat soort lastgeving « toestanden betreft waar de
lasthebber eigen belangen nastreeft
naast het vertegenwoordigen van de
lastgever, of lastgevingen die " samenhangen" met wederkerige overeenkomsten; dat de lastgevingsover-
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eenkomst, in dat geval, tot een meer
globale verrichting behoort waarin
ieders belangen een gemeenschappelijk doel dienen >>;
Overwegende dat het arrest door
die vaststellingen en overwegingen
zijn beslissing dat de door eiseres
a an haar vader verleende lastgeving
van gemeenschappelijk belang was,
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

schijnt, en geen conclusie heeft genamen waarin bij dat verslag betwist, is
de beslissing van de berkeuringsraad
tot verwerping van de aanvraag regelmatig met redenen omkleed als daarin
wordt gezegd dat de dienstplicbtige
niet Jijdt aan de vermelde aandoeningen (1). (Art. 48 Dienstplichtwet.)
(V... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. M.9300023.F)

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 februari 1993
gewezen door de herkeuringsraad
van de provincie Brabant;

28 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 8 Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. De Bruyn
en Van Ommeslaghe.

Over bet middel: schending van artikel 48 van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962 en van artikel 97 van de Grondwet,
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3e KAMER - 28 juni 1993

1° DIENSTPL!CHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - VORM VAN DE BESLISSINGEN GRONDEN HERKEURINGSRAAD VERSCHIJNING NA INOBSERVATIESTELLING
DESKUNDIGENVERSLAG BETWISTING
GEEN CONCLUSIE - REDENEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
GEEN CONCLUSIE
DIENSTPLICHTZAKEN - HERKEURINGSRAAD
VERSCHIJNING NA INOBSERVATIESTELLING - DESKUNDIGENVERSLAG - BETWISTING - REDENEN.

doordat de beslissing eisers aanvraag
om vrijstelling of voorlopige afkeuring
op lichamelijke grond verwerpt op grond
dat « de twee geneesheren van oordeel
zijn dat (eiser) blijkens het deskundigenverslag niet lijdt aan de aangevoerde
aandoeningen; de raad oordeelt over voldoende gegevens te beschikken om met
kennis van zaken uitspraak te doen; de
raad zich akkoord kan verklaren met de
bevindingen waartoe de beide geneesheren van de raad gekomen zijn na inzage
van het medisch dossier »,
terwijl volgens artikel 48 van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten van 30
april 1962 << de beslissingen van de raad
met redenen dienen omkleed >> en, valgens artikel 97 van de Grondwet << elk
vonnis met redenen is omkleed »; artikel
43, § 4, van de geco6rdineerde dienstplichtwetten weliswaar de bewoordingen
voorschrijft waarin de raad uitspraak
doet over dienstgeschiktheid, doch de
raad niet ontslaat van de verplichting
om naar het voorschrift van artikel 48 de
redenen van de beslissing aan te geven,
eerste onderdeel, eiser aan de hand
van het advies van de geneesheren van
de raad waarin staat dat « de betrokkene
niet lijdt aan de aangevoerde aandoenin-

1° en 2° Wanneer een door de berkeu-

ringsraad in observatie gestelde
dienstplicbtige, na neerlegging van bet
deskundigenverslag, voor die raad ver-

(1) Zie Cuss., 5 sept. 1983, AR. nr. M 336 F

(A.C., 1983-84, nr. 2); zie ook Cass., 14 old.
1991, A.R. nr. M 786 N (ibid., 1991-92, nr. 89).
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gen >> en van de beslissing van de raad
volgens welke hij
zich akkoord kan
verklaren met de bevindingen waartoe
de beide geneesheren van de raad geko~
men zijn na inzage van het rnedisch dossier >> de redenen van de verwerping van
zijn aanvraag om vrijstelling niet kan
kennen en beoordelen; uit de bestreden
beslissing niet blijkt om welke redenen
de beide geneesheren van de raad het
advies hebben uitgebracht dat eiser niet
lijdt aan de aangevoerde aandoeningen;
de raad vooral de redenen niet aangeeft
waarom hij het advies van de geneesheren heeft gevolgd en de door eiser in
zijn schriftelijk verweer uiteengezette argumenten heeft verworpen; de beslissing
van de raad, nu zij nalaat de door eiser
bepaaldelijk aangegeven aandoeningen
te preciseren, in werkelijkheid een stereotiepe voorafgedrukte formule is, die
overal kan worden toegepast ongeacht
de medische toestand waarin de dienstplichtige verkeert; die werkwijze het onmogelijk maakt de gronden te kennen
waarop de raad tot zijn overtuiging is gekomen en de beslissing heeft gebaseerd;
de bestreden beslissing derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 48 van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten en artikel 97 van
(<

de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser tot staving van

zijn aanvraag om vrijstelling op lichamelijke grand in zijn schrijven van 30 september 1992 aanvoerde dat hij van militaire dienst moest worden vrijgesteld op
grand dat hij aan lichamelijke aandoeningen leed die verband hielden met een
letsel aan de linkerknie en met rugpijnen; dat stuk werd aangevuld met het
schrijven van dokter Jean Harte, dat eiser bij wijze van schriftelijk verweer regelmatig bij de raad had ingediend en
volgens hetwelk « (eiser) 9 jaar geleden
een aandoening had aan de aanhechting
van de kruisband van de linkerknie en
op dat ogenblik een heelkundige ingreep
heeft ondergaan met het oog op rei'nsertie. In 1987 klaagde (eiser) over dorsolumbale pijn. Het verrichte radiologisch
onderzoek brengt een lumbale scoliose
met hyperlordose en verkorting met 5
centimeter van het rechterbeen aan het
licht. (Eiser) kloeg oak over zijn knieen;
klinisch onderzoek wees uit dat hij o-benen had en vooral aan de linkerknie uitgesproken externe subluxatie van de
knieschijven vertoonde. De radiografieen
tonen een dystrofische poreusheid van
de beenderen in de gehele linker knie en
voaral in de knieschijf. Een scintigrafie
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van de beenderen toonde een hyperactiviteit van het lumbosacrale scharniergewricht. Gelet op die gegevens lij kt het
voor (eiser) niet aangewezen onder de
wapens te komen. De duidelijk uitgesproken letsels die hij van zijn ongeval
aan zijn knie heeft overgehouden, de
symptomen waaraan hij lijdt en de radiologische gegevens doen immers een
mogelijke evolutie naar kraakbeenverweking vermoeden »; de bestreden beslissing nalaat die argumenten oak maar in
overweging te nemen en erop te antwoorden; de raad zich immers ertoe beperkt te verklaren dat « hij zich niet akkoord kan verklaren met de bevindingen
van de beide geneesheren van de raad ''•
die enkel hebben verklaard dat « de betrokkene niet lijdt aan de aangevoerde
aandoeningen », zonder op het betoog
van eiser te antwoorden of zelfs maar te
verwijzen naar de middelen, die eiser
had aangevoerd in de bovenvermelde
brieven; de bestreden beslissing derhalve, nu zij niet antwoordt op de door eiser
bij wijze van schriftelijk verweer aangevoerde middelen, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
48 van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten en artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat eiser tot staving
van zijn aanvraag om vrijstelling,
bij een schrijven van 30 september
1992, het doktersattest waarvan de
bewoordingen in het middel zij n
overgenomen, heeft toegezonden
aan de herkeuringsraad;
Dat de herkeuringsraad, bij beslissing van 27 november 1992; de
inobservatiestelling van eiser heeft
gelast;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser bij zijn
nieuwe verschijning voor de herkeuringsraad een conclusie zou hebben
genomen waarin hij het deskundigenverslag betwistte dat na zijn
inobservatiestelling was opgemaakt;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van zodanige conclusie, de herkeuringsraad zijn beslissing tot verwerping regelmatig met redenen heeft
omkleed door de overweging dat eiser niet lijdt aan de vermelde aandoeningen;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 312
(VAN DEN BERGH)
ARREST

(A.R. nr. P.93.035l.N)

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt

de

28 juni 1993 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Nuyts, Brussel.
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2e KAIVIER -

1° RECHT

VAN

STRAFZAKEN -

29 juni 1993

VERDEDIGING

NIET TOEGEVOEGDE STUK-

KEN.

zo

RECHTEN VAN DE MENS DRAG RECHTEN VAN DE MENS -

VERART. 6.1 -

RECUT OP EEN EERLI.JKE BEHANDELING VAN
DE ZAAK - STRAFZAKEN VOEGDE STUKKEN.

NIET TOEGE-

1o en 2o Uit de omstandigheid dat bepa.alde stukken waarvan het bestaan bekend is en' waarvan - enkel naar eisers bewering - het verband met
reeds in het dossier Jiggende stukken
vaststaat, niet aan het tegensprekelijk
debat werden onderworpen, valt geen
miskenning van het recht van verdedi~
ging of van het recht op een eerlijke
behandeling in de zin van 6.1 E. V.R.M.
af te leiden zolang de vermelde stukken geen deel uitmaken van het strafdossier en niet door de rechters werden aangewend bij het vormen van
hun oordeel (1).
(1) Zie Cass., 26 jan. 1983, A.R. nr. 2711
(A.C., 1982-83, nr. 304); 5 mei 1987, A.R. nr. 695
(A.C, 1986"87, nr. 516).

HET HOF; - Gelet op de twee
bestreden arresten, respectievelijk
op 1 december 1992 en op 2 februari
1993 door het Hof van Beroep te
Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening ge~
richt is tegen het arrest van 1 december 1992 :
Over het enig middel: schending van
het algemeen rechtsbeginsel houdende
de rechten van verdediging en houdende
de bewijslast in strafzaken, de artikelen
6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955, 14 van het Internationaal Pact van New York, gedaan te
New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, 154, 189
en 211 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest het verzoek van eiser, dat zonder de voeging
van het 473 stukken tellende dossier van
de Italiaanse overheid met verzoek de
strafvordering over te nemen lastens eiser, waarvan bekend is dat deze in bezit
zijn van het openbaar ministerie, de
strafvordering lastens eiser ontoelaatbaar is wegens schending van de rechten
van verdediging en eerlijk proces, afwijst,
terwijl de loyauteit aan de vervolgende
partij gebiedt alle stukken waarover zij
beschikt bij het dossier te voegen die
nuttig zijn om de waarheid te ontdekken, zowel in het voor- als in het nadeel
van de beklaagde; de rechten van verdediging geschonden worden en (eiser)
geen eerlijk proces krijgt zo stukken,
waarvan het bestaan gekend is en het
verband met reeds in het dossier rustende stukken vaststaat, niet aan het tegensprekelijk debat worden onderworpen;
en terwijl, in casu vaststaat dat de vervolgende partij over 473 stukken beschikt, komende van de Italiaanse autoriteiten in het kader van een verzoek tot
overname van de strafvordering lastens
eiser; deze 473 stukken, blijkens de uiteenzetting van de rogatoire commissie
uitgaande van de Italiaanse overheid in
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het proces~verbaal van 24 december 1991,
nr. 4042/1 (stuk 718 van kaft 1), dee! uitmaken van het gerechtelijk onderzoek in
Italie gevoerd naar inbreuken op de
drugwetgeving aldaar, waarin eiser vermeld wordt als betrokken bij drugtransporten naar Italie; in het strafdossier anderzijds een bundel berust komende uit
hetzelfde gerechtelijk onderzoek in ItaliE~
ingevolge een rogatoire commissie van 6
september 1991 van de Belgische onderzoeksrechter en houdende onder meer
belastende verklaringen voor eiser afgelegd door Ranzato Edoardo (binnenkaft 8

van ka!t II);
terwijl, eerste onderdeel, door te beslissen dat thans niet kan worden beslist
dat de niet voeging van de stukken de
ontoelaatbaarheid tot gevolg heeft, het
bestreden arrest de rechten van verdediging schendt en geen eerlijk proces verleent aan eiser, vermits alzo aan eiser
het recht op tegenspraak wordt ontnomen over stukken waarvan het bestaan
bekend is en die verband houden met de
aanhangig zijnde betichtingen (scherrding van het algemeen rechtsbeginsel
houdende de rechten van verdediging,
artikel 6 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en 14 van het Internationaal Pact
van New York);
tweede onderdeel, door te beslissen
dat geen enkel bewezen gegeven toelaat
te besluiten dat eiser op concrete wijze
in het voordragen van zijn verweer
wordt beperkt of misleid door de niet
voeging, het bestreden arrest de bewijslast schendt, nu het om op het verzoek
tot voeging van de verdediging te kunnen ingaan vereist dat deze bewijst dat
dergelijk nadeel voorhanden is, bewijs
dat eiser uiteraard niet kan leveren vermits hij de inhoud van de stukken niet
kent (schending van het algemeen
rechtsbeginsel houdende de bewijslast in
strafzaken en de artikelen 154, 189 en
211 van het Wetboek van Strafvorde-

ring):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in strafzaken
geen rechtsregel noch enig algemeen rechtsbeginsel geld!, waarbij
<< de loyauteit >> aan de vervolgende
partij gebiedt bij het dossier te voegen aile stukken waarover zij beschikt en die nuttig zijn om de
waarheid te ontdekken, zowel in het
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voor- als in het nadeel van de beklaagde;
Dat de omstandigheid dat niet
aan het tegensprekelijk debat worden onderworpen, stukken, waarvan
het bestaan gekend is en waarvan
- enkel naar eisers bewering - het
verband met reeds in het dossier
rustende stukken vaststaat, eisers
recht van verdediging niet miskent
en een eerlijk proces niet in de weg
staat, zolang de vermelde stukken
geen dee! uitmaken van het stra!dossier en niet worden aangewend
door de rechters bij het vormen van
hun oordeel;
Overwegende dat de appelrechters
daarover te dezen v~ststellen : « ter
zitting van 28 september 1992 maakte het openbaar ministerie melding
van de toezending door de Italiaanse autoriteiten van een 473 stukken
tellend dossier lastens (eiser) voor
overname van de strafvordering
waarvan het Openbaar Ministerie
over geen vertaling in het Nederlands beschikte >> en « ter zitting
van 26 oktober 1992 deelde het openbaar ministerie mede dat dit dossier
niet " bij de zaak thans hangende
voor het hof (van beroep)" zal worden gevoegd »;
Dat zij voorts vaststellen « het is
niet zo dat over de stukken zel!,
waarvan de inhoud ter zitting nog
geenszins is gebleken reeds een debat zou zijn gevoerd >> en « geen enkel bewezen gegeven laat toe te besluiten dat (eiser), evenmin trouwens als de tweede beklaagde, op
concrete wijze in het voordragen
van zijn verweer wordt beperkt of
misleid ));
Dat uit de vaststellingen van de
appelrechters volgt dat zij hun beslissingen over de vorderingen van
eiser, inzonderheid deze ertoe strekkende de neerlegging en de vertaling van de vermelde stukken te bevelen, alsmede over het door eiser
gevraagde niet toelaatbaar verklaren van de strafvordering voor het
geval aan zijn vraag tot neerlegging
en vertaling niet wordt voldaan, niet
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stoelen op de inhoud van de vermelde stukken waarvan zij verklaren
geen kennis te hebben, voorts dat
de door de Italiaanse autoriteiten
gewenste overname van de strafvordering, hier en nu door het openbaar ministerie niet werd aanhangig
gernaakt bij de appelrechters;
Dat niet blijkt dat stukken die
deel uitmaken van het strafdossier
waarop de hier behandelde strafvordering bij de appelrechters steunt,
aan de tegenspraak van eiser werden onttrokken;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
oordelen : « geen enkel bewezen gegeven laat toe te besluiten dat (eiser ... ) op concrete wijze in het voordragen van zijn verweer wordt beperkt of misleid ));
Dat de appelrechters, in strijd met
wat het middel aanvoert, aan de
hier aangehaalde zin niet toevoegen
« door de niet voeging )); dat te dezen hun aangehaalde oordeel, gelezen in zijn werkelijke context, betrekking heeft op het geheel van de
hier behandelde rechtspleging maar
niet op de stukken waarvan eiser de
voeging vroeg;
Dat de appelrechters mitsdien
niet eisen dat eiser enig nadeel zou
aantonen dat volgt uit de inhoud
van de onbekende stukken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 313

29 januari 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 313
VERENIGDE KAMERS - 29

juni 1993

1° CASSATIEBEROEP

ARRESTEN
RAAD VAN STATE - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - DUUR, BEGIN
EN EINDE.

2°

1o

RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - CASSATIEBEROEP - TERMIJNEN - DUUR, BEGIN EN EINDE.

en 2° Cassatieberoep tegen een arrest
van de Raad van State moet worden
ingesteld binnen dertig dagen te rekenen van de dag waarop het arrest van
de Raad van State aan de belanghebbende partijen schriftelijk ter kennis
gebracht werd, met dien verstande dat
die termijn geschorst is gedurende de
gerechtelijke vakantie (!). (Art. 1 be·
sluit van de Regent 23 aug. 1948.)

(DELOBELLE T. GOUVERNEUR PROVINCIE WESTVLAANDEREN E.A.)

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.

ARREST

(A.R. nrs. 8339 en 8399)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1992 door de
Raad van State gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene
rol onder de nurnmers 8339 en 8399
tegen hetzelfde arrest zijn gericht;
dat ze dienen te worden gevoegd;
(1) Zie Cass., 3 sept. 1970 (A.C., 1971, 10).

HOF VAN CASSATIE
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Overwegende dat de voorziening
tegen een arrest van de Raad van
State, kracbtens artikel 1 van bet
besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake
cassatieberoep tegen de arresten
van de Raad van State, moet worden ingesteld binnen dertig dagen te
rekenen van de dag waarop het arrest van de Raad van State aan de
belanghebbende partijen scbriftelijk
ter kennis gebracht werd, de termijn gescborst zijnde gedurende de
gerecbtelijke vakantie;
Overwegende dat bet bestreden
arrest aan eiser op 8 juli 1992 scbriftelijk ter kennis werd gebracbt, zodat de voorzieningen, betekend op
29 oktober 1992 en 16 december 1992
en ontvangen ter griffie van bet Hof
op 6 november 1992 en 23 december
1992 laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven op de algemene rol onder de nummers 8339 en 8399; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt
eiser in de kosten.
29 juli 1993 - Verenigde kamers Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Ferrier Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 314
2e KAMER - 30 juni 1993

i 0 TAALGEBRUIK -

GE~ECHTSZAKEN

(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN, NIETIGHEDEN. - STRAFZAKEN - PRO"
CESSEN-VERBAAL - BRUSSELSE AGGLOMERA.TIE.
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20 STRAF - ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETI'IGHEID - AANVRAAG OM UITSTEL
- VERWERPING - REDENGEVING.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN PING.

AANVRAAG OM UITSTEL -

VERWER-

4o WE'ITEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - STRAFRECHTERLIJKE VEROORDELING
- BIJDRAGE AAN HET BIJZONDER FONDS
TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETIELIJKE GEWELDDADEN - VERHOGING
INGEVOERD NA HET PLEGEN VAN HET MIS·
DRIJF - GEVOLG.
5o

STRAF - ALLERLEI - BIJDRAGE AAN
HET BLJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE
SLACHTOFFERS VAN OPZETIELIJKE GEWELDDADEN - WET DIE DE VERHOGING INVOERT
NA HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - GEVOLG.

1° In de gemeenten van de Brusselse agglomeratie worden de processen-verbaal betreffende de opsporing van misdrijven in het Frans of in het NederJands gesteld volgens de noodwendigheden van de zaak, wanneer degene
die er het voorwerp van is geen verklaring heeft afgelegd; de feitenrechter, die in geval van betwisting die
noodwendigheden in feite beoordeelt,
kan daarbij onder meer rekening houden met de plaats waar het misdrijf is
vastgesteld (1). (Art. 11, tweede lid,
Taalwet gerechtszaken.)
2° en 3° De rechter die beslist dat de in
het bestreden vonnis uitgesproken
straf wettig is en aangepast is aan de
ernst van de feiten alsook aan de persoonlijkheid van de beklaagde en
diens gerechtelijk verleden, antwoordt
aldus op de conclusie van de beklaag-_
de die zich tot staving van zijn aanvraag om uitstel beriep op allerlei omstandigheden betreffende zijn persoonlijkheid (2). (Artt. 195 Sv.)
(1) Zie Cass., 27 nov. 1979 (AC., 197-9-80,
nr. 202).
(2) Cass,, 14 feb. 1990, A.R. nr. 7908 (A.C.,·
1989-90, nr. 363).
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4° en 5° De verhoging van de bijdrage

aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan

de Slachtoffers van Opzettelijke Ge~

welddaden, die de rechter dient op te
leggen aan een ieder die veroordeeld
is tot een criminele of correctionele
hoofdgevangenisstrat gaat in vanaf de

de inwerkingtreding van de wet die
haar voorschrijft, ongeacht de dag
waarop het misdrijf is gepleegd (3).

(Art. 29 wet I aug. 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.)
(DE WOLF)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0262.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 januari 1993 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het eerste middel:

Overwegende dat het in het middel bedoelde proces-verbaal is gesteld in een gemeente van de Brusselse agglomeratie;
Overwegende dat artikel 11 van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken enkel de taal aanwijst waarin de processen-verbaal moeten zijn gesteld
en geen bepalingen bevat betreffende de taalkennis van de officieren
en agenten van de gerechtelijke politie die meewerken aan het opsporingsonderzoek;
Overwegende dat krachtens die
wetsbepaling de processen-verbaal
betreffende de opsporing en de vaststelling van misdaden, wanbedrijven
en overtredingen, alsook de processen-verbaal van fiscale aangelegenheden, in de gemeenten der Brusselse agglomeratie, in het Frans of in
het Nederlands worden gesteld,
naar gelang dat degene die er het
voorwe·rp van is, de ene of de ande(3) Zie Cass., 25 okt. 1988, A.R. nr. 2283
(fl,.C., 1988-89, nr. 113), en 31 maart 1993, A.R.
nr. 402 (ibid., 1993, nr. 171).

Nr. 314

re dezer talen voor zijn. verklaringen gebruikt, en bij gem1s van verklaring, volgens de noodwendigheden der zaak;
Overwegende dat in geval van betwisting die « noodwendigheden der
zaak » door de met de kennisneming
van de vervolgingen belaste feitenrechter van geval tot geval en in feite
moeten worden beoordeeld;
Overwegende dat het bestreden
vonnis in het antwoord op de conclusie van eiser de redenen aangeeft
waarom, naar het oordeel van de
rechtbank, die noodwendigheden de
rijkswachters, die eiser in een wagen volgden op het grondgebied van
de gemeente Kraainem - en die
dus diens verklaring niet hebben
kunnen afnemen -, ertoe noopten
hun proces-verbaal in het Nederlands op te maken, aangezien dit de
taal van het grondgebied van de gemeente was waar het misdrijf was
vastgesteld;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van artikel 97 van de
Grondwet aanvoert, feitelijke grandslag mist; dat het voor het overige
kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak
door de feitenrechter; dat het in zoverre niet ontvankelijk is;
Ove1· het tweede middel:

Overwegende dat de appelrechters, door te overwegen dat « de uitgesproken straf, zoals ze in het bestreden vonnis was omschreven,
wettig is en aangepast ~an de ernst
van de feiten, alsook aan de persoonlijkheid van de beklaagde en
diens gerechtelijk verleden », hebben geantwoord op de conclusie van
eiser die zich tot staving van zijn
aanvraag om uitstel beriep op allerlei omstandigheden betreffende zijn
persoonlijkheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 315
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Over het derde middel :

Overwegende dat de bijdrage van
5 frank tot de financiering van het
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, als bepaald in artikel 29
van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen,
een eigen karakter heeft en geen
straf is; dat geen van de regels betreffende de geldboeten daarop van
toepassing is behalve het feit dat,
zoals vermeld in artikel 29, « dat bedrag onderworpen is aan de verhoging bedoeld in de bepalingen betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten »; dat die
verhoging ingaat vanaf de inwerkingtreding van de wet die haar
voorschrijft, ongeacht de dag waarop de bewezen verklaarde feiten
zijn gepleegd;
Dat het middel faalt naar recht;
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; veroordeeld eiser in de
kosten.
30 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

2° VREEMDELINGEN -

ART. 27, DERDE
LID, EN 29 VREEMDELINGENWET - OPSLC"ITING - TERMIJN - WIJZIGING - ART. 5 WET
VAN 6 MEI 1993 - WERKING IN DE TIJD.

3° VREEMDELINGEN -

ART. 27, DERDE
LID, EN 29 VREEMDELINGENWET - OPSLUITING INVRIJHEIDSTELLING
NIEUWE
MAATREGEL VAN OPSLUITING - WETIIGHEID - VOORWAARDEN.

1° De in art. 27, derde lid, Vreemdelin-

genwet bedoelde opsluiting van de
vreemdeling die bevel gekregen heeft
om het Rijk te verlaten, is een administratieve veiligheidsmaatregel en
geen straf (1).

2° Art. 5 wet 6 mei 1993 waarbij de

maximumduur van de opsluitingstermijn bedoeld in artikel 29 Vreemdelingenwet wordt verdubbeld, is van toepassing op de krachtens art. 27, derde
lid, van die wet genomen veiligheidsmaatregelen waarvan de termijn bij
de inwerkingtreding van de wet van 6
mei 1993 nag niet is verstreken.
3° In overeenstemming met de wet en

geldig voor de duur van de termijn bepaald in art. 29 Vreemdelingenwet is
de maatregel van opsluiting die t.a. v.
een vreemdeling werd getroffen met
toepassing van art. 27, derde lid, van
voormelde wet, nadat een eerste maatregel van opsluiting werd opgeheven
en de vreemdeling door het bestuur in
vrijheid was gesteld en niet meer ter
beschikking was van de Dienst Vreemdelingenzaken (2).
(ABOU ALI)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0964.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1993 gewezen

Nr. 315
VAKANTIEKAMER -

9 juli 1993

1° VREEMDELINGEN -

ART. 27, DERDE
LID, VREEMDELINGENWET - OPSLUI'!'ING BEG RIP,

(1) Zie Cass., 6 maart 1985, A.R nr, 4175
(A.C., 1984-1985, nr, 411) en de conclusie van
mevr, de advocaat-generaal Liekendael in Bull.
en Pas., 1985, I, nr. 411; 26 september 1989,
A.R. nr, 3816 (A.C., 1989-1990, nr. 58); 29 mei
1990, A.R nr, 4523 (A.C., 1989-1990, nr. 572).
(2) Zie L. DENYS, « De duur van de vrijheidsberoving krachtens artikel 27 Vreemdelingenwet », Tijdschl'ift Vreemdelingen, 1990, blz.
17-22.

650

HOF VAN CASSATIE

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel~
ling;
Gelet op de namens eiser ingediende memorie waarvan een door
de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het tweede middel :

Overwegende dat de in artikel 27,
derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwij de ring van
vreemdelingen, bedoelde opsluiting
een administratieve veiligheidsmaatregel is en geen straf;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat krachtens de artikelen 41, § 2, van de wet van 6 mei
1993 tot wijziging van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en 1 van
het koninklijk besluit van 19 mei
1993 tot vaststelling van de datum
van inwerkingtreding van de artikelen 1, 4, 5, 11 en 15 van voormelde
wet, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 21 mei 1993, de bepaling van artikel 5 van de wet van 6
mei 1993, waarbij in artikel 29 van
de wet van 15 december 1980 het
woord « maand » wordt vervangen

door de woorden

«

twee maanden »,

in werking treedt op 31 mei 1993;
Dat die nieuwe bepaling van toepassing is op de veiligheidsmaatregelen genomen krachtens artikel 27,
derde lid, van de wet van 15 december 1980 waarvan de termijn bij de
inwerkingtreding op 31 mei 1993
nog niet is verstreken;
Dat, zoals in het antwoord op het
tweede middel is gezegd, die veiligheidsmaatregel een straf is;
Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 316

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.
9 juli 1993 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. W.
Mertens, Antwerpen.

Nr. 316
VAKANTIEKAMER -

CASSATIEBEROEP -

9 juli 1993
STRAFZAKEN -

BE·

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - BESCHIKKING
TOT GEVANGENNEMING - ARREST DAT HET
HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK VERKLAART.

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is de voorziening tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat niet ontvankelijk verklaart het hager beroep van een verdachte tegen
een beschikking van de raadkamer,
waarbij wordt bevolen dat de stukken
aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd en een beschikking
tot gevangenneming wordt gegeven,
nu de kamer van inbeschuldigingstelling zelf moet onderzoeken en onderzocht heeft of er voldoende gronden
waren voor verwijzing naar het vonnisgerecht of er termen waren om een
beschikking tot gevangenneming te geven (1). (Artt. 221 tot 239 Sv.)

(1) Cass., 13 nov. 1985, A.R nr. 4661 (A.C.,
1985-86, nr. 167).

Nr. 317
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(PAUQUET)

Om die redenen, ongeacht de memarie van eiser, die geen verband

ARREST ( vertaJing}

houdt met de ontvankelijkheid van

(A.R. nr. P.93.0973.F)

de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1993 in het
Duits gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling; en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening;
Gelet op de beschikking van 1 juli
1993 van de eerste voorzitter van
het Hof waarbij wordt beslist dat de
rechtspleging ter zitting in het
Frans zal worden gevoerd;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen, bij beschikking van 11
juni 1993, heeft bevolen dat de stukken van het tegen eiser ingestelde
onderzoek onverwijld zullen worden
toegezonden aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik
met het oog op de aanhangigmaking
van de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling, en tegen hem
een beschikking tot gevangenneming heeft verleend met bevel tot
onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan;
Overwegende dat het bestreden
arrest het boger beroep van eiser tegen de beschikking tot gevangenneming niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat, nu de kamer
van inbeschuldigingstelling ingevolge de beschikking van 11 juni 1993
zelf moest nagaan en in haar arrest
van 30 juni 1993 ook werkelijk heeft
nagegaan of er voldoende gronden
waren om eiser naar het hof van asM
sisen te verwijzen en of tegen hem

een beschikking tot gevangenneming diende te worden gegeven, de
bestreden beslissing van niet-ont-

vankelijkheid geen belang kon vertonen voor ei~er;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is bij gemis aan be-

lang;

9 juli 1993 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. R.
Bourgeois en M. D. Delmotte, Luik.

Nr. 317
VAKANTIEKAMER -

9 juli 1993

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE"
ROEP - STRAFVORDERING - BESLISSINGEN
WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD - OF DEZELFDE DAG INGESTELDE
CASSATIEBEROEPEN.

2° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - BESLISSINGEN
WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD - CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP UITGESLOTEN - UITZONDERINGEN.

1o Wanneer een verdachte of een be·
klaagde dezelfde dag twee cassatieberoepen instelt tegen een en hetzelfde
arrest van het hot van beroep en het
tijdstip van de verklaring van voorziening niet is opgegeven in de akten die
de verklaring vaststellen, wordt het
cassatieberoep waarvan melding gemaakt is in het laatst opgemaakte uittreksel uit de minuten van de griffie
van het hot van beroep, geach t na het
andere te zijn ingesteld en is het der·
halve in de regel niet ontvankelijk (1}.

(1) en (2) Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr, 5384
(A.C., 1986-87, m. 130).
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2° In strafzaken kan een partij, behalve

in in het bij art. 40, vierde lid, Taalwet
in Gerechtszaken bepaalde geval, het
geval van regelmatige afstand en het
geval waarin tegen een arrest tot verwijzing naar het hoi van assisen nag
cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, zich geen tweede
maal in cassatie voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs al zou het tweede
cassatieberoep ingesteld zijn voor de
verwerping van het eerste (2). (Art. 438
Sv.)
(VERSWYVER)

Nr. 318

oordelend arrest, welke gevallen
zich te dezen niet voordoen, een
partij zicb kracbtens artikel 438 van
bet Wetboek van Strafvordering
geen tweede maal in cassatie kan
voorzien tegen dezelfde beslissing,
zelfs a! zou bet tweede cassatieberoep ingesteld zijn voor de verwerping van het eerste; dat de voorziening bedoeld in voormeld uittreksel
nr. 161 moet worden vermoed te zijn
ingesteld na de voorziening bedoeld
in bet uittreksel nr. 156, en dus niet
ontvankelijk is;

ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. P. 93.1013.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 30 juni 1993 gewezen
door bet Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbescbuldigingstelling;
Overwegende dat de beide, tegen
voormeld arrest ingestelde voorzieningen moeten worden gevoegd;
I. Op de voorziening van 30 juni
1993, vervat in bet uittreksel nr. 156
uit de minuten die worden bewaard
op de griffie van bet Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat de substantiiHe
of op straffe van nietigbeid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genmnen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van 30 juni
1993, vervat in bet uittreksel nr. 161
uit de minuten die worden bewaard
op de griffie van bet Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat, in strafzaken,
bebalve in bet geval bepaald bij artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerechtszaken, het geval van
regelmatige afstand en bet geval
waarin tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen nag
cassatieberoep openstaat na het ver-

Om die redenen, voegt en verwerpt de voorzieningen; veroordeelt
eiser in de kosten van zijn voorzieningen.
9 juli 1993 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 318
VAKANTIEKAMER -

1° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZIITING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VORDERINGEN VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - VORDERINGEN OVER DE SCHULD - VERMELDING VAN
DE TOEPASSELIJKE STRAF.

2°

STRAF - ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL - WE'ITIGHEID - HOF VAN ASSISEN MOTIVERING.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN -

(2) Zie noot 1 op vorige biz.

19 juli 1993

KEN - STRAF VERING.

ALGEMEEN - STRAFZAHOF VAN ASSISEN - MOTI-
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Nr. 319
40 HOF VAN ASSISEN -

EINDARREST -

STRAF- MOTIVERING.
procureur~generaal niet verboden, tijdens zijn vorderingen over de
schuld, over de straf te spreken en
voorlezing te doen van artikelen van
het Strafwetboek (!). (Art. 335 Sv.)

1° Het is de

2°, 3° en 4° De bijzondere motiveringsplicht bepaald bij art. 195 Sv. is niet
van toepassing op de rechtspleging
voor het hof van assisen (2).
(VERHOFSTADT)

ARREST

(A.R. nr. P.93.092B.N)

en voorlezing te geven van artikelen
van bet Strafwetboek;
Dat bet middel faalt naar recbt;
Over bet acbtste middel :
Overwegende dat de bijzondere
motivieringsplicbt bepaald bij artikel 195 van bet Wetboek van Strafvordering niet van toepassing is op
de recbtspleging voor bet bof van
assisen;
Dat bet middel faalt naar recbt;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigbeid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, namelijk :
1) bet arrest op 17 november 1992
gewezen door bet Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbescbuldigingstelling,
2) bet arrest nummer 6054, op 27
mei 1993 gewezen door bet Hof van
Assisen van de provincie OostVlaanderen,
3) bet arrest nummer 6055, op 27
mei 1993 gewezen door bet Hof van
Assisen van de provincie Oost-

Vlaanderen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van bet Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gebecbt en daarvan dee! uitmaakt;

Om die redenen, . verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 juli 1993 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Van
Hende, Gent.

Nr. 319
VAKANTIEKAMER -

Over bet vierde middel :
Overwegende dat bet de procureur-generaal niet verboden is tijdens zijn rekwisitorium betreffende
de schuld, te spreken over de straf
(1) Cass., 2 okt. 1933 (Bull. en Pas., 1934,

I, 8).
(2) Cass., 4 £eb, 1992, A.R. nr. 6188 (A.C.,
1991-92, nr, 291).

19 juli 1993

VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLO·
PIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK NA
CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST VAN
VEROORDELING - MOTIVERING.

Wanneer een aangehoudene, na cassatieberoep te hebben ingesteld tegen het
arrest van veroordeling waarbij zijn
onmiddellijke aanhouding werd bevolen, een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling heeft ingediend, dient de
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beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij dat verzoek
wordt verworpen, aan de bijzondere
motivieringsverplichting bepaald bij
art. 16, §§ 1 en 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 te voldoen. (Art. 27, §§ 2 en
3 Wet Voorlopige Hechtenis).
(MOEYERSOON)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1065.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juli 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat eiser, aangehouden ingevolge een na veroordeling
uitgesproken bevel tot onmiddellijke
aanhouding, en na tegen de veroordeling zelf cassatieberoep te hebben
ingesteld, overeenkomstig artikel 27,
§ 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling heeft ingediend;
Dat de beslissing tot verwerping
van zulk een verzoek krachtens § 3
van voormeld artikel wordt gemotiveerd met inachtneming van hetgeen voorgeschreven is in artikel 16,
§ 5, eerste en tweede lid, en waarbij,
krachtens laatstvermelde bepaling,
de criteria bepaald in § 1 worden in

acht genomen;
Over het ambtshalve aangevoerde mid-

del: schending van de artikelen 16,
§§ 1 en 5, en 27, §§ 2 en 3, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis :
Overwegende dat het arrest, door
te verwijzen naar de motieven waarop de onmiddellijke aanhouding is
gegrond, namelijk dat " nu (eiser)
uit de hoegrootheid van zijn veroordeling kan afleiden hoe ernstig de
justitie aan de feiten tilt, een reeel
gevaar (bestaat) dat hij zich - mede inachtgenomen zijn ingesteldheid
- aan de uitvoering van de straf zal
onttrekken », noch door enige andere redengeving voldoet aan de bijzon-

Nr. 320

dere motiveringsplicht bepaald door
artikel 16, §§ 1 en 5, van voormelde
wet van 20 juli 1990;

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 Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling.
19 juli 1993 - Vakantiekamer -

Voor~

zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever
de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclu~
sie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. J.
Martens, Gent, en M. Wouters, Brussel.

Nr. 320
VAKANTIEKAMER -

30

juli 1993

1° CASSATIEBEROEP -

ALLERLEI
VREEMDELING VRIJHEIDSBENEMING
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL,
LING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS NIEUWE ADMINISTRATIEVE MAATREGEL
CASSATIEBEROEP DOELLOOS.

VRIJHEIDSBENE~
MING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS NIEUWE ADMINISTRATIEVE
MAATREGEL - CASSATIEBEROEP DOELLOOS.

2° VREEMDELINGEN -

to en 2° Doelloos wordt het

cassatiebe~

roep van een vreemdeling tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldi~
gingstelling waarbij is beslist dat hij,
overeenkomstig art. 27, derde lid,
Vreemdelingenwet, opgesloten zal blij~
ven, als v66r de uitspraak van het Hoi

Nr. 321

op het cassatieberoep, met toepassing
van dezelfde wetsbepaling, tegen eiser
een nieuwe administratieve maatregel
van vrijheidsbeneming werd getroffen
(1).
{GtiZLE)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1046.N)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juli 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel-'
ling;
Overwegende dat het arrest het
beroep van eiser tegen de maatregel
van vrijheidsberoving die het Bestuur van de Openbare Veiligheid,
Dienst Vreemdelingenzaken, op 15
mei 1993 te zijnen aanzien getroffen
heeft met toepassing van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980,
verwerpt en beslist dat de bestreden
maatregel gehandhaafd blijft;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat hetzelfde Bestuur
op 23 juni 1993 een nieuwe maatregel van vrijheidsberoving getroffen
heeft ten aanzien van eiser;
Dat hieruit volgt dat de voorziening geen bestaansreden meer
he eft;

Om
slaan
werpt
ser in
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die redenen, zonder acht te
op eisers verzoekschrift, verde voorziening; veroordeelt eide kosten.

30 juli 1993 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. D'Haenen!' - Verslaggever:
mevr. Baet€-Swinnen - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Enrico De Simone, Antwerpen.
(1) Zie arrest van dezelfde dug, infra., nr.
321

Nr. 321
VAKANTIEKJ\:\1ER -

30 juJi 1993

1° CASSATIEBEROEP -

ALLEHJ.EI
VHEEJ\IDELING VHIJIIEIDSBENE'.VIlNG
ADMI':\JISTHATIEVE l\'IAATREGEL - ARREST
VAN DE KA:\o'IER VAN INBESCIIULDIGINfiSTELLIN"G- liANDHAVJNG VAN DE HECIITENIS REPATRIERI!\'G - CASSATIEl3F:ROEl' DOELLOOS.

2° VREEMDELINGEN -

vmmJ.:IDSEENJ·:MING - i\DIVIINISTRATIEVB !\IA./-1.THEGEL ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGI:-.JGSTELLI:-JG HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS - REPATRii:HING - CASSATIEBEHOEP DOELLOOS.

1° en 2° Doelloos wordt het cassatiebe-

roep van een vreemdeling tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij is beslist dat hij,
overeenkomstig art. 27, derde lid,
Vreemdelingenwet opgesloten zal blijven, als, v66r de uitspraak van het Hoi
op het cassatieberoep, de tegen de eiser genomen maatregel van vrijheidsbeneming een einde heeft genomen
doordat h1]' is gerepatrieeTd (1).
(SlKU)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.1064.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juli 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest het
beroep
van
eiser
tegen
de
veiligheidsmaatregel die op 23 mei
1993 door de Administratie van de
Openbare Veiligheid, Dienst Vreemdelingen, te zijnen aanzien is genamen krachtens de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van
(1) Cuss., 23 april 1936, A.R. nr. 5011 (A.C.,
1935-86, nr. 522); zie ook arrest van dezelfde
dag, supra, nr. 320
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vreemdelingen, verwerpt en de
handhaving van eisers hechtenis beveelt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat genoemd bestuur eiser op 20 juli 1993 heeft gerepatrieerd naar Kinshasa;
Overwegende dat de ten aanzien
van eiser genomen maatregel van
vrijheidsberoving niet Ianger geldt,
zodat de voorziening doelloos is geworden;

Nr. 322

1° Wanneer de dader van als misdrijf

omschreven feiten die gepleegd werden voor de Jeeftijd van 18 jaar, meerderjarig is geworden op de dag van
het vonnis, kan de jeugdrechtbank
hem berispen of, als zij die maatregel
niet geschikt acht, de zaak uit handen
geven en ze naar het openbaar ministerie verwijzen met het oog op vervolging v66r het bevoegde gerecht als
daartoe grand bestaat (1). (Artt. 37, 38
Jeugdbeschermingswet.)
2° Art. 53 van de wet van 19 jan. 1990

heeft geen wijzigingen aangebracht in
de regels van de Jeugdbeschermingswet naar luid waarvan de terbeschikkingstelling van de regering enkel mogelijk was in het geval dat een maatregel werd genomen krachtens art. 37
van voornoemde wet (2). (Art. 40

Om die redenen, ongeacht de door
eiser voorgedragen middelen en het
laattijdig op 30 juli 1993 op de griffie van het Hof neergelegde stuk;
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.

Jeugdbeschermingswet.)

30 juli 1993 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. J. Derwael,
Luik.

(A.R. nrs. P.93.0853.F en P.93.0854.F)

Nr. 322
VAKANTIEKAMER -

20

augustus

1993

1° JEUGDBESCHERMING -

ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FElTEN - iVIINDERJARIGE DIE MEERDERJARIG WORDT - ZAAK UIT
HANDEN GEGEVEN DOOR DE JEUGDRECHTBANK.

2° JEUGDBESCHERMING -

ALS MISDAAD OMSCHREVEN FEIT - TERBESCIIIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - VERLAGING VAN DE LEEFTIJD VAN DE BURGERLIJKE MEERDERJARIGHEID - OVERGANGSBEPALING.

(M ... )

ARREST ( verta/ing)

RET HOF; - Gelet op de arresten:
1) op 4 maart 1991 gewezen door
de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen;
2) op 29 april 1993 gewezen door
het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen;
Overwegende dat de voorzieningen die onder de nrs. P.93.0853.F en
P.93.0854.F op de rol van het Hof
zijn ingeschreven, zijn ingesteld in
dezelfde zaak; dat er grand bestaat
tot voeging;
I. Op de voorziening van 13 mei
1993 tegen het arrest van 4 maart
1991 waarbij het Hof de zaak uit
handen geeft :

(1) Cass., 10 juni 1992, A.R. nrs. 9887-9923
(A.C., 1991-92, nr. 529).
{2) Dat artikel is opgeheven door art. 48 van
de op 1 mei 1990 in werking getreden wet van
19 jan. 1990 tot verlaging van de leeftijd van
burgerlijke meerderjarigheid tot achttien jaar.

Nr. 323
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Over de middelen in hun geheel :
Overwegende dat het arrest op
grand van de feitelijke gegevens
van de zaak en gelet op de persoonlijkheid van eiseres zeer omstandig
de redenen uiteenzet waarom de
jeugdkamer van het hof van beroep
de berisping een ongeschikte, dus
niet aan de zaak aangepaste sanctie
achtte; dat dit de enige nag mogelijke sanctie was ten aanzien van
een persoon die meerderj arig was
ten tijde van de beslissing en als
misdrijf omschreven feiten had gepleegd toen ze ouder was dan zestien jaar; dat het uit de ongeschiktheid van die sanctie wettig afleidt
dat er voor het hof gronden waren
om de zaak uit handen te geven en
te verwijzen naar het openbaar ministerie met het oog op vervolging
voor het bevoegde gerecht;
Overwegende dat een dergelijke
beslissing kan worden gewezen ten
aanzien van eenieder die in dezelfde
toestand qua leeftijd verkeert en
dus geenszins een discriminatie inhoudt;
Overwegende voor het overige dat
artikel 53 van de wet van 19 januari
1990 geen wijzigingen heeft aangebracht in die regels, welke reeds
van kracht waren onder de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming naar luid waarvan de
krachtens artikel 37, 2°, 3° en 4° genomen maatregelen van toezicht en
plaatsing niet meer konden worden
genomen ten aanzien van een meerderjarige, zelfs niet voor misdrijven,
gepleegd voor de leeftijd van 18
jaar, ofschoon de jeugdrechtbanken
voor die feiten wel een berisping
konden uitspreken tot na de meerderj arigheid, tenzij zij beslisten om
de zaak uit handen te geven, als een
dergelijke maatregel hen niet passend leek; dat een terbeschikkingstelling van de regering enkel mogelijk was in het geval dat een
maatregel werd genomen krachtens
artikel 37 van voornoemde wet;
Overwegende dat bijgevolg het arrest noch artikel 53 van de wet van

19 januari 1990, dat te dezen niet
van toepassing is, noch enige andere van de in het middel aangegeven
wetsbepalingen schendt;
Dat de middelen falen naar recht;
En overwegende de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 augustus 1993 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. T. Moreau, Nijvel.

Nr. 323
VAKANTIEKAMER -

20 augustus

1° HOF VAN ASSISEN -

1993

ALLERLEI -

ORGANEN VAN HET HOF.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN -

HOF VAN ASSISEN -

ORGA-

NEN.

1° en 2° Het hof van a.ssisen bestaat uit

twee organen : het hoi sensu stricto,
met de voorzitter, twee assessoren en
een grittier, en hetzelfde hoi, dat zitting houdt bijgestaan door de jury.
(Art. 119 Ger.W.).
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Nr. 324

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;

(A.R. nr. P.93.097.F)
20 augustus 1993 -

Vakantiekamer -

Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Dubuffet, Brussel.

Nr. 324
1e KAMEH - 2 september 1993

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

Een zaak lijdt aan een gebrek als zij een

abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden
scha.de kan veroorzaken; in bepaalde
omstandigheden kan de vloer van een
winkel, die geen enkel intrinsiek gebrek vel'toont, als gebrekkig worden
beschouwd, wanneer een aan die vloer
klevend groenteblad de structuur ervan aantast (1). (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)
(G.B.-INNO-B.M. N.V. T. CORNET)
ARREST ( vertalfng)

(A.R. nr. C.93.0061.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 augustus 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, waarvan een voor eenslui(1) Zie Cass., 3 sept. 1992, A.R. nr. 9387
(A.C., 1992-93, nr. 585).

Over het middel:

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep, met overname van de redenen
van de eerste rechter, vaststelt dat
verweerster « is uitgegleden over
het enige groenteblad op de vloer
van het gangpad in de "textielafdeling van de winkel" (... ) dat niet
wordt betwist dat de vloer op zichzelf geen enkel gebrek vertoonde
(en) dat de vloer wegens de aanwezigheid van dat groenteblad ongeschikt is geworden voor een normaal en gevaarloos gebruik, gelet op
de concrete omstandigheid dat het
de textielafdeling van de winkel betreft »;
Dat het arrest, in zijn eigen motieven, vaststelt « dat het een "klein
blaadje " van geringe dikte betrof,
dat aan de grand kleefde en door de
hak van de schoen werd platgedrukt »;
Dat het arrest, door op grand van
die vaststellingen te beslissen dat
het slablad een aan de vloer van de
winkel vreemd voorwerp was, dat
diende te worden beschouwd als een
voorwerp dat intrinsiek met de vloer
was verbonden, niet aan de in dit
onderdeel aangeklaagde tegenstrijdigheid lijdt;
Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, op
grand van de in het antwoord op het
eerste onderdeel weergegeven vaststellingen, naar recht heeft kunnen
beslissen dat de vloer van de « textielafdeling » van de winkel, omdat
het aan die vloer klevend groenteblad de structuur ervan aantastte,
een gebrek vertoonde aangezien
« hij een abnormaal kenmerk vertoonde, waardoor (hij) te dezen
schade ·kon veroorzaken »;

Nr. 325
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Dat het tweede onderdeel niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
2 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont
en Draps.

Nr. 325
1e

KAMER -

2 september 1993

CASSATIEBEROEP -

BELASTINGZAKEN
- VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - INKOMSTENBELASTINGEN VERZOEKSCHRIFT PER
BRIEF VERZONDEN NAAR DE GRIFFIE VAN
HET HOF VAN BEROEP.

Art. 289, tweede lid, W:LB., gewijzigd bij
art. 48, wet 3 nov. 1976, bepaalt dat het
verzoekschrift, waarbij cassatieberoep
wordt ingesteld, ter griffie van het hof

van beroep wordt afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de
eiser tot cassatie die zijn verzoekschrift niet ter griffie afgeeft,
maar het per brief naar die griffie verstuurt (1).
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door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat artikel 289,
tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij
artikel 48 van de wet van 3 november 1976, bepaalt dat het cassatieverzoekschrift, dat vooraf aan de
verweerder werd betekend, en het
exploot van betekening ter griffie
van het hof van beroep worden afgegeven binnen een termijn van drie
maanden te rekenen van de kennisgeving van het arrest, bij een ter
post aangetekende brief door de
griffie aan de in bedoeld arrest opgegeven woonplaats gedaan, een en
ander op straffe van verval;
Overwegende dat te dezen het
cassatieverzoekschrift per brief naar
de griffie van het hof van beroep is
verzonden; dat die verzending niet
aan de voorwaarden van voormeld
artikel 289, tweede lid, voldoet;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
2 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaten: mrs. V. Siebertz, Namen, en De Bruyn.

(VAN CALSTER EA
T. BELGlSCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F.93.0029.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1992
(1) Cass., 10 maart 1988, AR. nr. F 854 F,
(A.C., 1987-BB, nr. 432).

Nr. 326
_3_e KAMER -

6

september

1° WERKLOOSHEID -

1993

RECHT OP UITKERING - TERUGVORDERING - VERJARING WET 11 MAART 1977 - WERKING IN DE TIJD,
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2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN·
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
'fiJD - WERKLOOSHEID - TERUGVORDERING
- VERJARING - WET 11 MAART 1977.

1° en zo De beperking van de terugvordering van onrechtmatig genoten wel'kJoosheidsuitkeringen die is neergelegd
in art. 4 van de met ingang van 1 jan.
1989 opgeheven wet 11 maart 1977,
vindt geen toepassing op de terugvordering die na de opheffing van de wet
is bevolen, oak al betreft zij uitkeringen die v66r de opheffing werden ge-

noten (!).
(R.V.A. T. VAN OVERBERGE)
ARREST

(A.R. nr. 8254)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 18 oktober 1990 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt : « schending van
artikel 7, § 13, van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd, voor wat genoemd § 13 betreft door artikel 112 van de Programmawet van 30 december 1988, en van de
wijzigende bepa1ing, artikelen 1, 2, tweede lid en 4 van de wet van 11 maart 1977
tot invoering van een verjaringstermijn
voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, artikel 113 van de Programmawet
van 30 december 1988, artikelen 160, 194
en 210 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 inzake arbeidsvoorziening
en werkloosheid, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 97 van de
Grondwet,

doordat het arrest vaststelt dat eiser in
cassatie bij administratieve beslissing
van 10 februari 1989 vanwege verweerder in cassatie de door deze sedert 22 oktober 1984 teveel genoten werkloosheidsuitkeringen terugvordert; beslist dat de
(1) Zie Cass., 25 nov. 1991, AR. nr. 9224
(A.C., 1991-92, nr, 160). Zie omtrent de wet van
11 maart 1977; Cass., 13 maart 1989, A.R. nr.
6516 (A.C., 1988-89, nr. 394), en 14 mei 1990,
AR. nr. 7045 (A.C., 1989-90, nr, 541).
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terugvordering de termij n van drie j aar
(voorafgaand aan de dag waarop voor
het Iaatst uitkeringen werden genoten,
in casu, vo1gens het arrest, op 11 februari 1989) niet mag overschrijden, en derhalve dient beperkt tot de periode van 11
februari 1986 tot 11 februari 1989; daartoe steunt op de overwegingen ; "Artikel
4 van de wet. van 11 maart 1977 bepaalt
uitdrukkelijk dat de terugvordering van
onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen de periode van drie jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende voor het laatst uitkeringen genaten heeft, niet mag overtreffen; de wet
bevat geen bijzondere bepalingen wat de
lopende termijnen betreft, zodat zij ook
op deze onmiddellijk van toepassing is
en dit vanaf haar inwerkingtreden, op 30
juni 1985, hetzij 10 dagen na de publikatie op 20 juni 1985 in het Belgisch
Staatsblad; (... ) Ten onrechte meent gelntimeerde (thans eiser in cassatie), hierin
- eveneens ten onrechte dus - gevolgd
door de eerste rechter, de artikelen 1 en
2 van genoemde wet van 11 maart 1977
te kunnen inroepen, welke immers de
verjaring van de schuld, duidelijker uitgedrukt, van het instellen van de schuldvordering betreffen, en van artikel 112
van de Programmawet van 30 december
1988, welke de termijn betreft binnen dewelke de administratieve beslissingen
dienen genomen te worden; deze aangelegenheden zij n bier immers niet a an de
orde ",
terwijl, naar luid van artikel 1 van de
op 30 juni 1985 in werking getreden en
inmiddels bij artikel 113 van de Programmawet van 30 december 1988 met
ingang van 1 januari 1989 terug opgeheven wet van 11 maart 1977 tot invoering
van een verjaringstermijn voor schulden
jegens uitbetalingsinstellingen van werk~
loosheidsuitkeringen deze stukken (lees :
schulden) verjaren na drie jaar, en naar
luid van artikel 2 van genoemde wet de~
ze verjaringstermijn aanvangt de dag
waarop de werkloze de aangetekende
brief ontvangt waarbij de werkloosheidsinspecteur hem de beslissing ter kennis
brengt van de terugvordering van on~
rechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen voortvloeiend uit de toepassing
van de werkloosheidsregelementering,
en, indien deze aangetekende brief niet
werd betekend, de verjaringstermijn
aanvangt binnen Mn jaar na de uitkering; naar luid van artikel 4 van genoem~
de wet de terugvordering van onrechtmatig genoten uitkeringen zich niet verder
mag uitstrekken dan tot de periode gele~
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gen in de drie jaar voor de dag waarop
de betrokkene het laatst onrechtmatig
uitkeringen genoot; deze wettelijke regeling opgeheven en vervangen werd bij
artikel 113 van de Programmawet van 30
december 1988 en met ingang van 1 januari 1989 vervangen werd door een
nieuwe regeling thans neergelegd in artikel 7, § 13 van de besluitwet betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; naar luid van lid 2 van genoemd artikel 7, § 13, het recht van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede
de rechtsvorderingen, buiten de gevallen
van arglist of opzet van de werkloze, verjaren met drie jaar, en deze verjarings~
termijn, naar luid van lid 3 van genoemd
artikel 7, § 13, ingaat de eerste dag van
het kalenderkwartaal dat volgt op dat
waarin de uitbetaling gedaan werd; uit
de vaststellingen van het arrest blijkt
dat de bij de administratieve beslissing
van 10 februari 1989 gedane terugvorde~
ring uitkeringen betrof die onrechtmatig
genoten werden sedert 1984, het recht op
terugvordering in hoofde van eiser derhalve is ontstaan voor 1 januari 1989, datum waarop de vroegere wettelijke regeling inzake verjaring en beperking van
de terugvordering, vervat in de wet van
11 maart 1977 vervangen werd door de
nieuwe wettelijke regeling, vervat in artikel 7, § 13, lid 2 en 3 van de besluitwet
van 28 december 1944; bij de beoordeling
van de toepasselijkheid van deze twee
mekaar in de tijd opvolgende wettelijke
regelingen rekening moet worden gehouden met het feit dat de nieuwe met ingang van 1 januari 1989 toepasselijke
wettelijke regeling, vervat in artikel 7,
§ 13 van de besluitwet van 28 december
1944, enkel een regeling bevat met betrekking tot de verjaring van het recht
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om terugbetaling van onverschuldigde betaling te bevelen alsmede van de
rechtsvorderingen, en dat de nieuwe wettelijke regeling geen bepaling bevat die
vergelijkbaar is aan deze van artikel 4
van de voorheen, tot 1 januari 1989 toepasselijke wettelijke regeling vervat in
de wet van 11 maart 1977, en die de omvang van de terugvorderbare onrechtmatig genoten uitkeringen beperkt tot de
periode gelegen in de drie jaar voor de
dag van de laatst genoten onrechtmatige
uitkering; daaruit volgt dat onder het
toepassingsgebied van de nieuwe wet de
beperking van het recht van terugvordering van de onverschuldigd (betaalde
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werkloosheidsuitkeringen) uitsluitend beheerst wordt door de regelen inzake de
verjaring van het recht op terugvordering van onverschuldigde betalingen
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; het bestreden arrest door er anders
over te oordelen en door met name te
stellen dat de aangelegenheid van de
verjaring van het terugvorderingsrecht
van de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening niet aan de orde is, de bepaling
schendt van de besluitwet dewelke de
beperking van het terugvorderingsrecht
zoals omschreven in artikel 4 van de wet
van 11 maart 1977 impliciet doch zeker
afschaft (schending van artikel 7, § 13
van de besluitwet van 28 december 1944,
zoals gewijzigd bij artikel 112 van de wet
van 30 december 1988 en voor zoveel als
nodig van de wijzigende bepaling); het
arrest besluit tot de toepasselijkheid op
huidige door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ingestelde terugvordering van artikel 4 van de wet van 11
maart 1977 zonder uit te leggen of te verantwoorden waarom deze met ingang
van 1· januari 1989 opgeheven en door de
nieuwe in genoemd artikel 7, § 13 van de
besluitwet van 28 december 1944 vervatte bepaling toepassing vindt ten aanzien
van de terugvordering die werd ingesteld
onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet; het arrest in het licht van de
omstandige door eiser in cassatie in zijn
beroepsconclusie ingeroepen middelen
nopens de correcte toepassing van de
wetten in de tijd, verplicht was de toepasselijkheid van de oude en opgeheven
wettelijke regeling van artikel 4 van de
wet van 11 maart 1977 te verantwoorden,
en het arrest door zulks niet te doen,
zich schuldig maakt aan niet beantwoording van de conclusie en het arrest derhalve niet regelmatig is gemotiveerd; het
bestreden arrest het bedoelde middel in
de beroepsconclusie van eiseres niet beantwoordt door te overwegen dat de wet
(van 11 maart 1977) geen bijzondere bepalingen bevat wat de lopende termijnen
betreft, zodat deze onmiddellijk van toepassing is en dit vanaf haar inwerkingtreden, op 30 juni 1985, vermits uit deze
overwegingen nopens de onmiddellijke
toepasselijkheid van de wettelijke regeling van 11 maart 1977 vanaf haar inwerkingtreding geen gevolgtrekkingen kunnen gemaakt worden met betrekking tot
de toepassing in de tij d van de bij de
wet van 30 december 1988 met ingang
van 1 januari 1989 in werking getreden
nieuwe wettelijke regeling vervat in artikel 7, § 13 van de besluitwet van 28 de-

662

HOF VAN CASSATIE

cember 1944 (schending van artikel 97
van de Grondwet); voorzover tach zou
moeten aangenomen worden dat het arrest door de bedoelde beschouwingen geantwoord zou hebben op de middelen in
de beroepsconclusie van eiser nopens de
opeenvolging van de wetten in de tijd
(quod non) door te overwegen dat de wet
van 11 maart 1977 onmiddellijk van toepassing was op de lopende termijnen,
het arrest aan de toepassing in de tijd
van de bepalingen van de wijzigende wet
van 30 december 1988, van de besluitwet
van 11 maart 1977 een verkeerde toepassing geeft, derhalve deze bepalingen (artikelen 112 en 113 van de wet van 30 december 1988) alsmede artikel 2 van het
Burger lij k Wetboek schendt » :

Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 11 maart 1977 tot invoering
van een verjaringstermijn voor
schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitke~
ringen bepaalt dat de terugvordering van onrechtmatig genoten uit~
keringen zich niet verder mag uitstrekken dan tot de periode gelegen
in de drie jaar voor de dag waarop
de betrokkene het laatst onrechtmatig uitkeringen genoot;
Dat die bepaling de terugvordering van onrechtmatig genoten
werkloosheidsuitkeringen, die in de
loop van de door de artikelen 1 en 2
van voormelde wet bepaalde verj aringstermijn wordt ingesteld, beperkt;
Overwegende dat de wet van 11
maart 1977 werd opgeheven door artikel 113 van de Programmawet van
30 december 1988, dat op 1 januari
1989 in werking is getreden;
Dat krachtens artikel 112 van
voormelde Programmawet, waarvan
de bepalingen in artikel 7, § 13, van
de besluitwet van 28 december 1944
zijn neergelegd, de verj aringstermijn, ingesteld door de wet van 11
maart 1977, door een nieuwe verjaringstermijn is vervangen die op 1
januari 1989 is beginnen. te lopen;
Overwegende dat de opgeheven
wet geen toepassing vindt op de toekor.nstige gevolgen van situaties die
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tijdens haar geldingsperiode zijn
ontstaan en zich voordoen of zich
voortzetten binnen de geldingsperiode van de nieuwe wet;
Dat artikel 4 van de wet van 11
maart 1977 niet kan worden toegepast op een terugvordering die na
zijn opheffing, onder de gelding van
het nieuwe artikel 7, § 13, van de besluitwet van 28 december 1944 is bevolen, oak a! betreft die terugvorde·
ring uitkeringen die v66r de opheffing werden genoten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 10 februari 1989 de
terugvordering heeft bevolen van
werkloosheidsuitkeringen die zowel
v66r als na 1 januari 1989 door verweerder onrechtmatig werden genaten;
Dat het arrest, door die terugvordering met toepassing van artikel 4
van de wet van 11 maart 1977 te beperken, de voormelde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel in zoverre ge·
grand is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
6 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS

- WERKEN UITGEVOERD DOOR NIET GEREGISTREERDE AANNEMER VERPLICHTE
STORTING VAN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN
- NIET-NAKOMING - BIJSLAG - VORDERING
VAN DE R.S.Z. - AARD.

Wanneer een opdrachtgever werken laat
uitvoeren door een niet geregistreerde
aannemer en de bedragen die hij ver~
schuldigd is met toepassing van art.
30bis, § 3, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, niet aan
de R.S.Z. start, is de vordering van de
Rijksdienst tot betaling van de bijslag
als bepaald in het derde lid van dit art.
30bis, § 3, geen burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, als bedoeld in art. 26 V.T.Sv.
(CORNILLIE T. R.S.Z.)
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sing van artikel 30bis, § 3, derde lid van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zeker~
heid der arbeiders, oordeelt dat de verjaring van de vordering niet was bereikt,
op volgende gronden : " de niet naleving
door (eiseres) van de door artikel 30bis,
§ 3 opgelegde verplichting om 'bij iedere
betaling die hij of zij aan de medecontractant doet 15 Oft, van het door hem of
haar verschuldigd bedrag in te houden
en door te storten aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid' maakt een- misdrijf uit, nu dergelijke nalatigheid wordt
gesanctioneerd, onverminderd de toepassing van de sancties voorzien door artikel 35, 1ste lid, 3° van de Sociale Zekerheidswet. De door (verweerder) ingestelde vordering tegen (eiseres) is dan oak
gelijkgesteld met een burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf welke krachtens artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering verj aart door verloop van 5
jaar te rekenen vanaf de dag waarop het
misdrijf werd gepleegd, zonder echter te
kunnen verjaren v66r de strafvordering ",

ARREST

(A.R. nr. 8332)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1992 door
het Arbeidshof te Brussel op verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 4 december 1989 (1);
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : « schending van artikelen 30 bis,
§§ 1 en 3, eerste en derde lid, en 42 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (artikel 30bis ingevoegd en artikel 42 gewijzigd door de
wet van 4 augustus 1978), en 3, 4, 26 en
28 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering (gewijzigd bij
wet van 30 mei 1961),
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing met betrekking tot de terugvordering van 233.034 frank in toepas(1) Niet gepubliceerd.

terwijl verweerder een bedrag vorderde van 233.034 frank om reden dat eiseres nagelaten zou hebben '' te voldoen
aan art. 30bis, § 3, van de (... ) Sociale Zekerheidswet, krachtens hetwelk zij ertoe
verplicht was bij iedere betaling die zij
aan haar medecontractant/niet geregistreerde aannemer deed, 15 % van het
door haar verschuldigde bedrag (exclusief B.T.W.) in te houden en door te star~
ten bij (verweerder), uit hoofde waarvan
zij aldus aan (verweerder) eveneens verschuldigd werd en is, een bijslag gelijk
aan het dubbel van het te betalen bedrag
hetzij terzake: 776.780 F. x 15 % x 2 =
233.034 F." (dagvaarding p. 2); overeenkomstig artikel 30bis, § 3, eerste lid van
de wet van: 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944,
degene die een beroep doet op een nietgeregistreerde medecontractant voor de
uitvoering van een krachtens § 1 van deze wetsbepaling door de Koning omschreven werkzaamheid, inderdaad verplicht is bij iedere betaling aan de
medecontractant, bepaalde inhoudingen
te doen en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; de nietnaleving van deze verplichting aanleiding kan geven tot de bij artikel 35,
eerste lid, 3° van de wet bedoelde straffen alsook tot het krachtehs artikel
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30bis, § 3, derde lid, van deze verschuldigd zijn, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van een 'bijslag ', gelijk
aan het dubbel van het te betalen bedrag; deze bijslag een burgerlijke sanctie
vormt voor de niet-naleving van een sociaalrechtelijke verplichting die daarenboven strafrechtelijk wordt gesanctioneerd; de opvordering van deze bijslag,
door verweerder, geenszins kan opgevat
worden als, noch kan gelijkgesteld worden met een rechtsvordering tot herstel
van schade door een misdrijf veroorzaakt, zoals bedoeld bij artikelen 3 en 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, waarop de verjaringstermijn bedoeld bij artikel 26 van
deze wet zou toepasselijk zijn; de opvordering van de bijslag, bedoeld in artikel
30bis, § 3, derde lid, van genoemde wet
van 27 juni 1969, onderworpen is aan de
verjaringstermijn bepaald bij artikel 42
van dezelfde wet, met name drie jaren;
het arbeidshof vaststelt dat de laatste
factuur van eiseres' niet-geregistreerde
medecontractant dateerde van 12 juli
1983, terwijl de dagvaarding tussenkwam
op 27 augustus 1986; zodat het arbeidshof
niet wettig kon oordelen dat de vordering inzake de bijslag wegens niet-inhouding en doorstorting van bedragen, ter
gelegenheid van de betalingen van de
niet-geregistreerde medecontractant, niet
verjaard was (schending van alle in de
aanhef van het middel aangehaalde
wetsbepalingen) '' :

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

Overwegende dat de bijslag, bedoeld in artikel 30bis, § 3, derde lid,
van de Sociale-Zekerheidswet van
27 juni 1969, een administratieve
sanctie is, die rechtstreeks krachtens de wet toepasselijk is op degene die de in artikel 30bis, § 3, eerste
en tweede lid, bepaalde stortingen
bij verweerder niet heeft verricht;

TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - DRAAGWIJDTE - ARBEIDSOVEREENKOMST.

Dat, anders dan het arrest oordeelt, de rechtsvordering van verweerder tot betaling van die bij slag
niet is gelijkgesteld met een burgerlijke rechtsvordering volgend uit
een misdrijf, als bedoeld in artikel
26 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering;
Dat het middel gegrond is;

6 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De
Bruyn:
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1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - OPZEGGINGSVERGOEDING VAN HET RECHT - TIJDSTIP LIJKE WETGEVING.

EINDE
ONTSTAAN
TOEPASSE-

1° In de regel is een nieuwe wet niet en-

kel van toepassing op toestanden die
na haar inwerkingtreding ontstaan,
maar oak op de gevolgen van een onder de vroegere wet ontstane toestand
die zich voordoen of die voortduren on~
der vigeur van de nieuwe wet voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten (1).
(1) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (A.C,
1991-92, nr. 160 en de verwijzing in noot 1).
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2° Het recht op

opzeggingsvergoeding
wegens bei:iindiging van een arbeidsovereenkomst ontstaat op het tijdstip
van de beiiindiging; dit heeft in de re-

gel tot gevolg_ dat het recht wordt bepaald op grand van de op dat tijdstip

toepasselijke wettelijke bepalingen.
(Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(DE GHELDERE T. INTERVAN B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8382)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1991 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;

Over bet tweede middel, gesteld als
volgt: « schending van de artikelen 2
van het Burgerlijk Wetboek, 10 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zoals gewijzigd bij
artikel 188 van de wet van 22 december
1989, voor zoveel als nodig oak 10 van de
wet van 3 juli 1978 zoals v66r de wijziging door artikel 188 van de wet van 22
december 1989 en 40 van de wet van 16
maart 1971 houdende de Arbeidswet,
doordat het bestreden arrest eiseres'
vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding van 3 maanden loon en
een vergoeding wegens opzegging tijdens
haar periode van zwangerschapsbescherming ten belope van 3 maanden loon ongegrond verklaart op grond dat artikel
10 van de wet van 3 juli 1978 niet van
toepassing is op "een geval " zoals in casu, waarbij een overeenkomst voor een
duidelijk omschreven werk volgt op een
overeenkomst van bepaalde duur, noch
het geval waarbij een overeenkomst voor
bepaalde duur volgt op een overeenkomst voor een duidelijk omschreven
werk (arrest p. 8, 1.1),

terwijl, eerste onderdeel, het eerste lid
van artikel 10 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat "wanneer de partijen verscheidene arbeidsovereenkomsten voor
een bepaalde tijd afgesloten hebben zonder dat er een onderbreking is, toe te
schrijven aan de werknemers, zij verondersteld worden een overeenkomst voor
onbepaalde tijd te hebben aangegaan,
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behalve wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van
het werk of wegens andere wettige redenen "; het derde lid van bovenvermeld artikel 10, toegevoegd bij artikel 188 van
de wet van 22 december 1989 (op 30 december 1989 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd) bepaalt dat "de bepalingen
van dit artikel oak van toepassing zijn
op de overeenkomsten voor een duidelijk
omschreven werk "; het vermoeden van
artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet derhalve ongetwijfeld van toepassing is op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten ongeacht of deze voor een
bepaalde duur of voor een welomschreven werk zijn gesloten; en terwijl, op het
ogenblik van het instellen van het hoger
beroep op 6 februari 1990 bovenstaande
wijzigende wet van 22 december 1989 die
op 30 december 1989 in het Belgisch
Staatsblad werd gepubliceerd, reeds van
kracht was geworden; een nieuwe wet in
principe onmiddellijk toepassing vindt
voor alle toekomstige situaties en voor
aile toekomstige gevolgen van onder de
oude wet ontstane situaties; een nieuwe
wet daarentegen geen definitief voltooide
situaties waarbij alle rechten reeds juridisch " uitgeput" zijn, kan regelen;
krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek
de wet immers aileen het toekomende en
niet voor verleden situaties, beschikt; op
dit algemeen principe van de onmiddellijke toepassing van een nieuwe wet voor
aile nag niet definitief voltooide situaties
een uitzondering wordt gemaakt voor
reeds bestaande contracten die in de toe~
komst nag gevolgen moeten sorteren; deze uitzondering echter niet geldt wanneer de nieuwe wetsbepahngen van
dwingende aard zijn; in dit laatste geval
terug het algemeen principe geldt; en
terwijl, het bestreden arrest uitspraak
diende te doen over de aard van de opeenvolgende door eiseres en verweerster
gesloten arbeidsovereenkomsten om de
gegrondheid van eiseres' vordering te onderzoeken; in casu dus geen sprake was
van een reeds "definitief voltooide situatie "; artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet van dwingende aard is; het
derde lid van deze wetsbepaling toegevoegd bij artikel 188 van de wet van 22
december 1989 derhalve onmiddellijke
toepassing vond; het bestreden arrest eiseres' vordering echter ongegrond verklaart op grand van artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet in zijn versie
van v66r de wetswijziging van 22 december 1989;
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zodat het bestreden arrest door toepassing te maken van het vroegere artikel
10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten op de litigieuze situatie die nochtans op het ogenblik
van het instellen van het hager beroep
door het door de wet van 22 december
1989 aangevulde artikel 10 van de arbeidsovereenkomstenwet werd beheerst,
schending inhoudt van de artikelen 2
van het Burgerlijk Wetboek en 10 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zoals gewijzigd bij
artikel 188 van de wet van 22 december
1989 en derhalve oak van artikel 40 van
de wet van 16 maart 1971 houdende de
Arbeidswet;
terwijl, tweede onderdeel, artikel 10
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978 reeds v66r de wetswijziging van
22 december 1989 - in casu echter, zoals
in het eerste onderdeel uiteengezet, niet
meer in die vroegere versie van toepassing - situaties diende te dekken waarbij een of meerdere arbeidsovereenkomsten voor een wei omschreven werk tot
de "opeenvolgende arbeidsovereenkomsten " behoorden; het de bedoeling van
de wetgever bij het opstellen van bovenvermeld artikel 10 immers was, wetsomzeiling te vermijden en te verhinderen
dat de werkgevers zouden ontkomen aan
de verplichting een opzegging te geven;
dit erop wijst dat artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet te letterlijk mocht worden ge'interpreteerd en
ook toepasselijk diende te worden verklaard bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten die niet noodzakelijk allen
van "bepaalde duur" waren; uit de parlementaire voorbereiding en uit bepaalde
wetsbepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet zelfs (o.m. de artikelen 7, 9
en 38) blijkt dat een contract voor een
welomschreven werk dient te worden gelijkgesteld met een overeenkomst van
bepaalde duur; uit voorgaande dient besloten dat artikel 10 van de wet van 1 juli 1978 oak het geval dekte waarbij een
(of meerdere) van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een contract voor
een welomschreven werk was; en terwijl
het bestreden arrest van de tweede overeenkomst, die het als een overeenkomst
voor een duidelijk omschreven werk
kwalificeert, zegt dat deze oak van "bepaalde duur" was, aangezien "de einddatum van het duidelijk omschreven
werk samenvalt met de einddatum van
de beurs" (arrest p. 6, 1.2); het arrest weliswaar op onwettige wijze, zeals in
het eerste middel aangevoerd - tenslot-
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te vaststelt dat in casu achtereenvolgens
"een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd, vervolgens een voor een duidelijk
omschreven werk en tenslotte weer een
bepaalde tijd" werden gesloten; het op
grand van bovenstaande vaststelling besluit dat het vermoeden van artikel 10
van
de
Arbeidsovereenkomstenwet,
waarbij partijen verondersteld worden
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te sluiten, ter zake niet toepasselijk is;
zodat het bestreden arrest, zelfs indien
het artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet zoals v66r de wijziging door
artikel 188 van de wet van 22 december
1989 kwestieuze situatie beheerste quod non -, door tot de niet toepasselijkheid ter zake van artikel 10 van de
wet van 3 juli te besluiten en op grond
hiervan te beslissen dat eiseres geen
aanspraak kan maken op een opzegvergoeding evenmin als op een vergoeding
wegens opzegging tijdens haar periode
van zwangerschapsbescherming, de artikelen 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomstenwet
zoals v66r de wijziging door artikel 188
van de wet van 22 december 1989 en 40
van de Arbeidswet van 16 maart 1971,
schendt »:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de betwisting
betrekking heeft op het recht op opzeggingsvergoeding en een bijzondere ontslagvergoeding wegens bei:Hndiging van een arbeidsovereenkomst
op 31 januari 1989;
Dat het recht op die vergoedingen
ontstaat op het tijdstip van de beeindiging en wordt bepaald op grand
van de op dat tijdstip toepasselijke
wetgeving;
Overwegende dat het onderdeel
de toepassing betreft van artikel 10,
derde lid, van de Arbeidesovereenkomstenwet, ingevoegd bij artikel
188 van de Programmawet van 22
december 1989; dat deze wetsbepaling geen toepassing voorschrijft op
arbeidsovereenkomsten die reeds
v66r haar inwerkingtreding beeindigd zijn; dat deze wetsbepaling derhalve geen toepassing vindt op het
onderhavige geschil;

Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 10 van
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978, zeals het van toepassing
was v66r het werd gewijzigd bij artikel 188 van de wet van 22 december
1989, bepaalt dat wanneer de partijen verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onderbreking is, toe
te schrijven a an de wer knemer,
worden zij verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde duur te
hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever het bewijs !evert
dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens andere wettige redenen;
Overwegende dat het arrest dat
beslist dat het voornoemde artikel
niet geldt voor de ononderbroken
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, voor
een duidelijk omschreven werk en
uiteindelijk weer voor een bepaalde
tijd, het vermelde artikel 10, zeals
het van toepassing was v66r het
werd gewijzigd bij artikel 188 van
de wet van 22 december 1989, niet
schendt;
Dat
recht;
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het

onderdeel

faalt

naar

1o LOON -

RECHT QP LOON - OPVOEDINGSEN HUISVESTINGSJNRICHTING BEGELEIDING VAN KINDEREN OF GEHANDICAPTEN
BUITEN DE INRICHTING - BEGELEIDii\!G GEDURENDE EEN BEPERKT DEEL VAN DE DAG.

zo

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - HIERARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN - NIET ALGEMEEN VERBI~DEND
VERKLAARDE C.A.O.

1° Een werknemer van een

Opvoedings~

of huisvestingsinrichting die gedurende
een beperkt dee] van de dag kinderen
of gehandicapten buiten de inrichting
begeleidt en er met hem verblijft,
heeft recht op loon voor 8 uur, oak al
worden die kinderen of gehandicapten
voor het overige deel van de dag door
andere werknemers begeleid (1). (Art.
3 K.B. 9 nov. 1979.)
2° Een niet algemeen verbindend ver~
klaarde C.A.O. mag niet afwijken van
een dwingende wettelijke bepaling (2).
(Artt. 9.1 en 51, 1, 3 en 5, C.A.O.-wet.)

(STUDENTENHUIS VOGELZANG V.Z.W.
T. VERNIERS)
ARREST

(A.R. nr. 8394)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1992 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

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

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat overeenkomstig
artikel 3 van het koninklijk besluit
van 9 november 1979, wanneer een

6 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter

(1) Zie Cass., 16 sept. 1991, A.R. nr. 7499
(A.C., 1991-92, nr. 28).

-

(2) Zie 21 dec, 1981, A.R. nr. 3288 (A.C.,
1981-82, nr. 262) met concl. adv.-gen. Lenaerts in
R.W., 1981-82, 2525; Cass., 14 okt, 1991, A.R. nr
7538 (A.C., 1991-92, nr. 85),

Verslaggever: de h. Farrier -

Gelijk-

luidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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werknemer gedurende een of meer
dagen buiten de opvoedings- of huisvestingsinrichting kostgangers moet
begeleiden en er met hen verblijven,
elke werkdag van minder dan acht
uur in rekening wordt gebracht tot
beloop van acht uur voor de berekening van de toegelaten arbeidsduur;
Overwegende dat deze wettelijke
bepaling toepasselijk is van zodra
de werknemer, zij het slechts gedurende een beperkt dee! van de dag,
kinderen of gehandicapten begeleidt, oak al worden die kinderen of
gehandicapten voor het overige deel
van de dag door andere werknemers
begeleid;
Overwegende dat de appelrechters
het verweer van eiseres verwerpen
dat het vermelde principe niet geldt
voor de aflossingsdagen waarbij drie
personeelsleden opkwamen en drie
weggingen, precies voor hetzelfde
a an tal minderj arigen; dat zij aldus
de aangevoerde wetsbepalingen niet
schenden;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 9.1 en 51.1, 3 en 5 van de
C.A.O.~wet, een niet algemeen verbindend verklaarde C.A.O. niet mag
afwijken van een dwingende wettelijke bepaling;
Overwegende dat, nu de aange~
vochten beslissing naar recht verantwoord is op grand van de dwin~ende bepaling van artikel 3 van het
1wninklijk besluit van 9 november
1979, miskenning van de verbindende kracht van de niet algemeen ver~
bindend verklaarde C.A.O. van 23
maart 1978 en 26 juni 1979 de wettigheid van de bestreden beslissing
niet kan belnvloeden;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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6 september 1993 - 3e kamer - Voor~
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelljk~
luidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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1° DIENSTPLTCHT -

1\HLITIERECHTSCOL·
LEGE - RECHTSPLEGI~G - HERKEUFUNGS·
RAAD - VERPLICHTING O:\'I PREJUDICIELE
VRAAG TE STELLEN.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARB!·
TRAGEHOF - RECI-ITSCOLLEGE - VERPLlCH·
TING OM PRE.JCDICIELE VRAAG TE STELLEN.

3° ARBITRAGEHOF
VRAAG -

PREJUDICIELE
VERPLICHTING OM DE VRAAG TE

STELLE~.

4° DIENSTPLICHT -

VRIJSTELLING EN
VOORLOPIGB AFKEURI~G OP LICHAMELIJKE
GROND - RECHT VAN VERDEDIGII\'G - ART.
43 DIENSTPLICHTWET.

5° CASSATIEMIDDELEN

DIENST·
PLICHTZAKEN- ALLERLEI - MIDDEL WAAR·
IN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRA·
GEHOF- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE OM DE PREJUDICIELE VRAAG TE
STELLEN - VRAAG ZONDER VERBANO MET
HET GESCHIL.

1°, 2°, 3° en 4° De herkeuringsraad, als
rechtscollege waarvan de beslissingen
vatbaar zijn voor voorziening in cassatie, is er niet toe gehouden het Arbitragehof te verzoeken om uitspraak te
doen over de schending door een wet
van de artt. 6 en 6bis Gw. wanneer het
meent dat het antwoord op die vraag
niet onontbeerlijk is om uitspraak te
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doen over een aanvraag om vrijlating
op Jichamelijke grand als bedoeld in
art. 39, JO, Dienstplichtwet. (Art. 26,
§ 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet Arbi~
tragehof.) (!)
5° De vraag als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof die in een middel voor het Hof van Cassatie wordt
opgeworpen, maar die geen verband

houdt met het aangevoerde middel,
hoeft niet aan het Arbitragehof te worden gesteld (2).
(M .. )

ARREST

(A.R. nr. M.93.0025.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 april 1993 door

de her keuringsraad van de provincie
West-Vlaanderen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 97 van de Grandwet, artikel 48, eerste lid, van de Dienstplichtwet, de artikelen 26, § 2 en 29, § 2
van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof, en, voor zoveel als
nodig het algemeen rechtsbeginsel van
de rechten van de verdediging,
«

doordat de Herkeuringsraad in de bestreden beslissing toepassing maakt van
artikel 43, § 2 van de Dienstplichtwet, en
tevens beslist dat er geen aanleiding is
om de door eiser opgeworpen vordering,
strekkende tot het doen stellen van een
prejudicHHe vraag aan het Arbitragehof,
in te willigen; dat de opgeworpen prejudiciele vraag als volgt luidde : Is art. 43,
§ 2 van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten (K.B. van 30 april 1962), zoals
thans in werking sinds de wijziging ervan door art. 15 van de wet van 1 december 1976 tot wijziging van de dienstplichtwetten (B.S., 15 december 1976), a!
dan niet strijdig met art. 6 en/of art. 6bis
van de Grondwet, in zoverre het advocaten uitsluit om dienstplichtigen bij te
staan of te vertegenwoordigen op terecbtzittingen van herkeuringsraden?; en
{1) Zie Cass., 22 juni 1992, A.R. nl'. M.815.N,
(A.C., 1991-92, nr. 558).
(2) Zie Cass,, 19 maart 1990, A.R. nr M.503,F
(A.C., 1989-90, nr. 434).
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doordat de Herkeuringsraad, om, enerzijds, art. 43, § 2 van de Dienstplichtwet
in bet geval van eiser toe te passen en
zijn aanvraag te verwerpen en, anderzijds, te weigeren om de genoemde prejudicHHe vraag aan het Arbitragehof te
stellen, daartoe overweegt dat artikel 43,
§ 2 van de Dienstplichtwet werd nage-·
leefd, bet beperken van het recbt op bijstand van de dienstplicbtige ter terechtzitting van de berkeuringsraad tot een
doctor in de geneeskunde, en het uitsluiten van bijstand ter terechtzitting door
een advocaat, op zich niet bet algemeen
rechtsbeginsel van de rechten van de
verdediging schendt, en het antwoord op
de door eiser opgeworpen prejudiciEHe
vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak
te doen,
terwijl, eerste onderdeel, de herkeuringsraad in de bestreden beslissing niet
antwoordt op het door eiser op pagina
14, tweede streepje, van het ter terechtzitting neergelegde verweerschrift voorgebrachte verweer, naar luid waarvan de
redenen werden uiteengezet, waarom het
antwoord op de prejudiciele vraagstelling
onontbeerlijk is om uitspraak te doen
(schending van artikel 97 van de Grandwet, artikel 48, eerste lid, van de Dienstplichtwet en artikel 29, § 2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof);

tweede onderdeel, de bestreden beslissing ten onrechte de aanvraag om vrijstelling en de prejudicHHe vraagstelling
verwerpt; dat de aanvraag inderdaad alleszins in alle opzicbten ontvankelijk is,
en dat het Arbitragebof nag geen uitspraak beeft gedaan op een vraag of een
beroep met hetzelfde onderwerp; dat de
bestreden beslissing verder niet oordeelt
of vaststelt, dat er klaarblijkelijk geen
schending door artikel 43, § 2 van de
Dienstplichtwet van artikel 6 en/of artikel 6bis van de Grondwet zou voorhanden zijn, in de zin van artikel 26, § 2,
derde lid, 3°, van de bij zondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof; dat het
antwoord op de bedoelde prejudicH:lle
vraag verder oak onontbeerlijk is om uitspraak te doen; dat het antwoord op de
vraag, of eiser zich mag laten bijstaan
ter terecbtzitting van de berkeuringsraad door een advocaat, immers in belangrijke mate en rechtstreeks de omvang van zijn recbten van verdediging
bepaalt; dat bet recbt van verdediging
onafscbeidelijk is verbonden met elke
daad van rechtspleging van onder ande~
re administratieve recbtscolleges zoals

670

HOF VAN CASSATJE

de herkeuringsraad; dat, door te oordelen zoals voornoemd, de bestreden beslissing het algemeen rechtsbeginsel van de
rechten van de verdediging schendt; dat
de rechtspleging voor de herkeuringsraad immers, minstens in het kader van
de procedure van eiser, onder meer mondeling geschiedde, gezien zijn oproepingen om te verschijnen op de terechtzittingen, en het horen van de dienstpli_chtige in procedures voor de herkeurmgsraad als substantiele vormvereiste geldt,
gelet op artikel 44, § 1 van de Dienstplichtwet~ dat aldus de aanwezigheid van
een advocaat met eiser ter terechtzitting
minstens relevant is, onder andere om
opmerkingen of vragen van de leden van
de herkeuringsraad ter terechtzitting
nuttig te beantwoorden, aile vorderingen
en opmerkingen ter zitting naar voor te
brengen, en onverminderd en naast de
mogelijkheid om een verweerschrift in te
dienen; dat een rechtscollege zich overigens niet mag inlaten met de wijze
waarop de rechtsonderhorigen hun rechten van verdediging wensen waar te nemen; dat aldus in rechte niet kon worden
voorgehouden in de bestreden beslissing,
dat het antwoord op de bedoelde prejudiciE:He vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen, dat de bestreden beslissing het rechtsbegrip '' onontbeerlijk ",
waarvan sprake in artikel 26, § 2, derde
lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, miskent;
dat ten slotte eiser thans voor het Hof
van Cassatie dezelfde prejudiciele vraag
opwerpt, hieronder in het dispositief van
de huidige voorziening weergegeven; dat
het Hof van Cassatie, overeenkomstig artikel 26, § 2, eerste lid, van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, verplicht is de prejudicH:He vraag te
stellen, indien niet op grand van een andere schending van de wet, of van substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, kan worden besloten tot vernietiging van de bestreden
beslissing (schending van artikel 26 § 2
van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof); zodat, de bestreden
beslissing de in het middel aangehaalde
rechtsregels schendt » :

Overwegende dat de herkeuringsraad, krachtens artikel 26, § 2, derde
lid, 2°, van de bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 januari 1989,
niet gehouden is het Arbitragehof te
verzoeken over een prejudici€le
vraag uitspraak te doen, wanneer
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hij meent dat het antwoord op die
vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen over een aanvraag
om vrijlating op lichamelijke grand,
als bedoeld in artikel 39, 1°, van de
Dienstplichtwet;
Overwegende dat eiser de herkeuringsraad verzocht een prejudici€le
vraag te stellen aan het Arbitrage·
hof, te weten de vraag of artikel 43,
§ 2, van de Dienstplichtwet al dan
niet strijdig is met de artikelen 6 en
6bis van de Grondwet, « in zoverre
het advocaten uitsluit om dienstplichtigen bij te staan of te verte·
genwoordigen op terechtzittingen
van herkeuringsraden ));
Dat eiser daarbij aanvoerde dat
het antwoord op die vraag onontbeerlijk was om uitspraak te doen
in de zin van artikel 26, § 2, derde
lid, 2°, van voormelde bijzondere
wet op het Arbitragehof, nu die
vraag het recht van verdediging betreft dat « op zijn beurt onafscheidelijk verbonden is met elke daad van
rechtspleging ));
Overwegende dat de herkeurings·
raad artikel 43, § 2, van de Dienstplichtwet weergeeft en oordeelt dat
de wetgever nadere regels kan formuleren voor de uitoefening van het
recht van verdediging in een bepaalde aangelegenheid, zoals de dienst·
plicht; dat de herkeuringsraad oar·
deelt dat de loutere omstandigheid
dat de bedoelde bepaling de advocaat niet vermeldt, maar voorziet in
de mogelijke bijstand door een
doctor in de geneeskunde op zichzelf geen schending van het recht
van verdediging meebrengt;
Dat de herkeuringsraad voorts releveert dat de wetgever gekozen
heeft « voor een doctor in de geneeskunde ,,, nu de herkeuringsraad
<< onder meer statueert omtrent de
vrijstelling op lichamelijke gran·
den >l en oordeelt dat de tussenkomst van een doctor in de geneeskunde « aldus ongetwijfeld een ade-
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quate en doelgerichte mogelijkheid
van verdediging >> van de betrokkene voor de herkeuringsraad uitmaakt, nu de herkeuringsraad « gemotiveerde beslissingen client te nemen ( ... ) die blijkens de eedformule
van artikel 42 betrekking hebben op
een onderzoek naar ingeroepen
ziekten of lichaamsgebreken »;
Overwegende dat de herkeuringsraad aldus eisers verweerschrift beantwoordt en op die gronden kan
beslissen dat het antwoord op de
prejudicit?le vraag niet onontbeerlijk
is om uitspraak te doen over eisers
aanvraag tot vrijstelling op lichamelijke grand;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende voor het overige dat
eiser oak voor het Hof de voormelde
prejudicitHe vraag opwerpt;
Overwegende dat artikel 26, § 2,
van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989, waaruit
blijkt dat het Hof van Cassatie het
Arbitragehof moet verzoeken uitspraak te doen over de in de middelen opgeworpen vragen, als bedoeld
in die bepaling, moet worden begrepen binnen de perken van de middelen waarover het Hof uitspraak
dient te doen;
Dat de door eiser opgeworpen
vraag geen verband houdt met het
door hem aangevoerde middel en
dus niet hoeft te worden gesteld;

Om die redenen,
voorziening.
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verwerpt de

6 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter en versla.ggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal Advoca.a.t: mr. I. Lietaer,
Kortrijk.
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2e

KAMEH -

7 september 1993

CASSATIEBEROEP -

STRAF7AKEN
VORiV1EN - VOH.lVI EN TERMIJN VOOH 1\-IEMORIES EN STUKKEN - lVIE:iVlORIE VAN VERWEZENE, EISE:R TOT TUSSENKO:MST EN VRIJWARING EN TOT BINDENDVERKLAIUNG VAN HET
TE WIJZEN ARREST - '.VIEiVIORIE INGEDIEND
ZONDER TUSSENKQMST VAN EEN ADVOCMT
BIJ HET HOF VAN CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de door de verwezene ter griffie van het Hoi van Cassa.tie
zonder tussenkomst van een a.dvocaat
bij dit Hoi ingediende memorie in zoverre ze betrekking heeft op de door
die verwezene ingestelde vorderingen
tot tussenkomst en vrijwaring en tot
bindendverklaring van het te wijzen
arrest (1). (Art. 425 Sv.)
(HOUBRECHTS T. BOKKEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6124)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Eduard
Houbrechts :

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen de verweerster sub
3 gerichte vorderingen in tussenkomst en vrijwaring en tot bindendverklaring van het tussen te komen
arrest;
Overwegende dat eiser in deze
zich niet verweert op een tegen hem
gerichte strafvordering of civiele
vordering, maar zelf vorderingen
stelt; dat gelet op die hoedanigheid
voor het neerleggen van een memo(1) Zie betreffende de betekening van het
cassatieberoep : Cass., 1 okt. 1991, A.R. nr.
4657 (A.C., 1991-92, nr. 60).
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rie met betrekking tot die vorderingen de ambtelijke tussenkomst van
een advocaat bij het Hof van Cassatie is vereist;
Dat eiser geen middel regelmatig
aanvoert:

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN GEEN CONCLUSIE STRAFZAKEN - STRAF - ART. 195, TWEEDE
LID, SV. - KEUZE - AFZONDERLIJKE MOTIVERING.
3°

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die namens ·
Arthur Bokken en Liliane Gilissen
op 14 januari 1992 ter griffie van het
Hof werd ingediend zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie en
zonder acht te slaan op de memorie
die namens Eduard Houbrechts op
16 december 1991 ter griffie van het
Hof werd ingediend zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie, in zoverre die betrekking heeft op de
tegen de C.V. De Sociale Voorzorg
gerichte vorderingen in tussenkomst
en vrijwaring en tot bindendverklaring, verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt enerzijds Eduard Houbrechts, anderzijds Arthur Bakken en
Liliane Gilissen, in de kosten van
hun respectieve voorzieningen.
7 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier; M. Driessen, Tongeren,
en F. Reard, Tongeren.

Nr. 332

STRAF - ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
LID, SV. - REDENEN - KEUZE - AFZONDERLIJKE MOTIVERING.

1o De toepassing van art. 65 Sw., dat de
eenheid van feit vereist, sluit niet
noodzakelijk misdrijven in waarvan aile bestanddelen dezelfde zijn en die tot
een zelfde tijd en plaats behoren (1).

(Art. 65 Sw.)
2° en 3° Art. 195, tweede lid, Sv. schrijft

voor dat de rechter de redenen moet
vermelden waarom hij dergelijke str~f
of dergelijke maatregel uitspreekt, en
de strafmaat voor elke uitgesproken
straf of' maatregel moet rechtvaardigen; de rechter is niet verplicht dit te
doen in een afzonderlijke motivering
wanneer de door hem aangegeven redenen zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat voor
elk ervan betreffen (2). (Art. 195, tweede lid, Sv.)
(VAN HOORNWEDER T. VERMEULEN)
ARREST

(A.R. nr. 6617)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel: schending van artikel 195, tweede alinea, en 211 van het
Wetboek van Strafvordering alsook van
artikel 65 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na aile aan eiser
ten laste gelegde en bewezen verklaarde

Nr. 332
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SAMENLOOP - EENDAADSE EENHEID VAN FEIT - VEREISTEN.

(1) Cass., 8 maart 1971 (AC., 1971, 654); 8
april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 457).
(2) Cass., 13 jan. 1993, A.R. nr. 121 (A.C.,
1993, nr. 22).

Nr. 332

HOF VAN CASSATIE

feiten overeenkomstig artikel 65 van het
Strafwetboek tot een enkel feit te hebben samengevoegd, eiser veroordeelt tot
een hoofdgevangenisstraf van twee
maanden met uitstel en een geldboete
van 12.000 frank op volgende grand:
<< Nu beklaagde bij herhaling poogde een
ernstige vleeskeuring op een brutale wijze te verhinderen en ten einde dit in de
toekomst te vermijden is de relatief zware bestrafing zoals deze in het bestreden
vonnis uitgesproken werd, te bevestigen )),
terwi:fl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is te oordelen, eensdeels, dat aile
ten laste gelegde feiten slechts een strafbaar feit opleveren, anderdeels, dat eiser
<< bij herhaling )) poogde de vleeskeuring
op een brutale wijze te hinderen, welke
tegenstrijdigheid gelijk staat met afwezigheid van motivering (schending van
artikel 97 van de Grondwet), minstens
het begrip « eenzelfde feit » geweld aandoet (schending van artikel 65 van het
Strafwetboek);
tweede ondeTdeel, artikel 195, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat de rechter nauwkeurig, maar
op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen vermeldt waarom hij, als de wet
hem daartoe vrije beoordeling overlaat,
een dergelijke straf of een dergelijke
maatregel uitspreekt, en bovendien de
strafmaat rechtvaardigt voor elke uitgesproken straf of maatregel; artikel 274
van het Strafwetboek bepaalt dat in alle
gevallen waarin gevangenisstraf wegens
weerspannigheid uitgesproken wordt, de
schuldigen bovendien oak kunnen veroordeeld worden tot een geldboete van
26 frank tot 200 frank; het arrest nergens de redenen aangeeft waarom het de
eiser, benevens de hoofdgevangenisstraf,
oak een geldboete oplegt; het a foTtiori
de strafmaat niet rechtvaardigt voor de
geldboete (schending van artikel 192,
tweede alinea, en artikel 211 van het
Wetboek van Strafvordering):
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misdrijven niet op hetzelfde ogenblik werden gepleegd;
Dat het dienvolgens niet tegenstrijdig is te oordelen, eensdeels, dat
alle ten laste gelegde feiten slecbts
een strafbaar feit opleveren, anderdeels, dat eiser bij herhaling poogde
de vleeskeuring op een brutale wijze
te verbinderen; dat dit oordeel bet
begrip << eenzelfde feit >> niet miskent;
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 195 van bet Wetboek van Strafvordering de rechter de redenen
moet vermelden waarom hij dergelijke straf of dergelijke maatregel
uitspreekt en de strafmaat voor elke
uitgesproken straf of maatregel
moet rechtvaardigen; dat hij niet
verplicht is dat te doen in een afzonderlijke motivering wanneer de door
hem aangegeven redenen zowel de
keuze van de uitgesproken straf of
straffen als de strafmaat voor elk
ervan betreffen;
Overwegende dat het arrest oordeelt: « Nu (eiser) bij berbaling
poogde een ernstige vleeskeuring op
een brutale wijze te verhinderen en
teneinde dit in de toekomst te vermijden is de relatief zware bestraffing zoals deze in het bestreden vonnis uitgesproken werd te bevestigen »;

Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de toepassing
van artikel 65 van bet Strafwetboek
dat de eenheid van feit vereist, niet
noodzakelijk
misdrijven
insluit
waarvan alle bestanddelen dezelfde
zijn en die tot een zelfde tijd en
plaats behoren;

Dat die relatief zware bestraffing
zoals ze in het beroepen vonnis uitgesproken werd bestaat uit een gevangenisstraf van twee maanden en
een geldboete van 200 frank, met
uitstel gedurende drie jaar enkel
voor de hoofdgevangenisstraf;
Overwegende dat de appelrecbters
met de boven vermelde overweging
nauwkeurig de redenen vermelden
waarom zij benevens de gevangenisstraf met uitstel ook een effectieve
geldboete van 200 frank opleggen,
met name de herhaling en de brutaliteit der feiten;

Dat die eenbeid derbalve ook kan
bestaan wanneer de verschillende

Dat bet middel feitelijke grandslag mist;
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

heid van stemmen werd genomen
overeenkomstig de artt. 193bis en 211
Sv. (1).
(KEMPS T. HENDRICKX E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6884)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 september 1993 - ze kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse- Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
Lust, Brugge.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 29 mei 1992 gewezen
door het Hof van Beroep, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van bet Hof
voor eensluidend verklaarde kopie
aan dit arrest is gehecht en daarvan
deel uitmaakt;
Over het middel:

Nr. 333
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRA>"·
ZAKEN - ALLERLEI - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST NA BERAADSLAGING - PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZI'ITI!\'G - ONTBREKEN VAN HANDTEKENING ONDER HET ARREST - GEVOLG.

Het ontbreken, onder het arrest, van de
handtekening van een lid van de kamer van inbeschuldigingstelling die
het arrest heeft gewezen, heeft geen
nietigheid van het arrest tot gevolg
wanneer enerzijds het proces-verbaal
van de terechtzitting vaststelt dat het
arrest werd gewezen na beraadslaging
door de drie daarin vernoemde rechters, de bestreden beslissing anderzijds niet met eenparigheid van stemmen moest worden genomen, en uit de
stukken waarop het Hoi vermag acht
te slaan, niet blijkt dat de bestreden
beslissing niet bij volstrekte meerder-

Overwegende dat het proces-verbaal van de zitting van 29 mei 1992
vaststelt dat, in aanwezigheid van
de heer Cerckel, voorzitter, en de
beren Delvoie en Goldberg, raadsheren, het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbescbuldigingstelling,
na beraadslaging bet bestreden arrest verleent;
Overwegende dat de authentieke
vermeldingen van het proces-verbaal bewijs opleveren tot inscbrijving wegens valsheid; dat, bij ontstentenis daarvan, het als vaststaand dient aangenomen te worden
dat het arrest werd gewezen na beraadslaging door de daarin genoemde rechters;
Overwegende dat de bestreden beslissing niet met eenparigheid van
stemmen moest worden genomen en
dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acbt te slaan, niet blijkt dat
de bestreden beslissing niet bij volstrekte meerderheid van stemmen
werd genomen overeenkomstig de
artikelen 193bis en 211 van bet Wetboek van Strafvordering;
Dat het ontbreken van de bandtekening van een lid van de kamer
(1) Cass., 17 aug. 1992, A.R. nr, 6883 (A.C.,
1991-92, nr. 581).
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van inbeschuldigingstelling die het
arrest heeft gewezen geen nietigheid van het arrest tot gevolg heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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(PIROUZIAN)
ARREST

(A.R. nr. 6370)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 januari 1992 op ver~
zet in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Leuven;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 september 1993 - 2e kamer -

Voor-

zitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Delahaye en R. Verstraeten, Brussel.
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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 :

Overwegende dat de appelrechters
onder meer vaststellen « dat (eiser)
sedert 1987 vier minnelijke schikkingen in verband met snelheidsovertredingen kreeg aangboden; dat
dit soort verwittigingen (eiser) blijkbaar niet aanzet om zich te gedragen conform de wegcode »;
Overwegende dat de omstandigheid dat « minnelijke schikkingen ))
geen bewezenverklaring van enig
strafbaar feit inhouden de strafrechter niet belet dit « soort verwittigingen » bij de bepaling van de strafmaat in aanmerking te nemen;
Dat het middel faalt naar recht;

ALLERLEI ~ STRAFMAAT
CRITERIA - MOTIVERING - VROEGERE MINNELIJKE SCHIKKINGEN - BEWIJSWAARDE.

1° STRAF -

2° BEW!JS -

STRAFZAKEN -

ALGEMEEN -

Over het tweede middel :
Over het derde middel:

VROEGERE l\UNNELIJKE SCHIKKINGEN - BEWIJSWAARDE.

1o en zo De omstandigheid dat « minnelijke schikkingen » geen bewezenverklaring van enig strafbaar feit inhou~
den belet de strafrechter niet dit
(( soort verwittigingen » bij de bepaling
van de strafmaat in aanmerking te ne~
men (1).

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

(1) Zie Cass,, 27 nov. 1991, A.R. nr. 9133
1991~92, nr. 163).

7 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Holsters, af~
delingsvoorzitter - Andersluidende con-

(A.C.,
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clusie (2) van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Y. Molenaers, Hasselt.

Nr. 335

zo en 3n Het verzet in strafzaken is niet
ontvankelijk wanneer het is betekend

na het verstrijken van de termijn, zelfs
als de vertraging te wijten is aan de
fout van de gerechtsdeurwaarder, die
optreedt als Jasthebber van de verzetdoende partij (2).
(GAROFALOU)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 93.0489.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 25 februari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Nr. 335

ze

KAMER -
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1° LASTGEV!NG -

FOur DOOR DE LASTBEBBER BEGAAN BINNEN DE PERKEN VAN
DE LASTGEVING FOm' WMRDOOR DE
LASTGEVER VERBONDEN IS - VEREISTEN.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - BETEKENII\'G
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE

TERMIJN - FOUT VAN DE GERECI-ITSDEURWAARDER - GEVOLGEN.

3° GERECHTSDEURWAARDER -

BE~

TEKENING VAN EEN VERZET NA HET VERSTRIJKEN VAN DE WE'rl'ELIJKE TERl\HJN GEVOLGEN.

lo De fouten of nalatigheden van de Jast-

hebber verbinden de lastgever, wanneer zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan; zij kunnen op
zichzelf voor de Jasthebber geen

vreemde oorzaak, toeval of overmacht
opleveren (!). (Art. 1992 B.W.)
Noot arrest nr. 334:
(2) Het O.M. had op het eerste middel tot
cassatie geconcludeerd op grond van de overweging dat, niettegenstaande het in de voorgaande noot aangehaalde art'est, het niet mogelijk is enerzijds te beslissen dat een « minnelijke schikking » geen bewezenverklaring en
dus geen bewijs van schuld inhoudt, en anderzijds dat zij niettemin bij een latere veroordeling een grand voor strafverzwaring kan opleveren.
Noot arrest nr. 335:

(1) Cass., 10 jan. 1986, A.R. nr. 4748 (A.C.,
1985-86, nr, 305).

Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest eiseres op
28 december 1991 kennis beeft gekregen van de op 18 december 1991
regelmatig gedane betekening van
een op 19 september 1991 te baren
aanzien bij verstek gewezen vonnis
en dat de gerechtsdeurwaarder, aan
wie de raadsman van eiseres op 9
januari 1992 opdracbt gegeven beeft
om verzet te doen, dat verzet heeft
betekend op 14 januari 1992;
Overwegende, enerzijds, dat de
fouten of nalatigheden van de lastbebber de lastgever binden, wanneer ze worden begaan binnen de
perken van de lastgeving en op zichzelf voor de lastgever geen vreemde
oorzaak, toeval of overmacht opleveren;
Dat, anderzijds, het arrest het bestaan van die rechtvaardigingsgronden aan de zijde van de lasthebber
afwijst, nu het erop wijst << dat de
gerechtsdeurwaarder een fout heeft
begaan door de Iaattijdige uitvoering van de door raadsman » van eiseres gegeven opdrachten;
Dat bet bof van beroep aldus de
beslissing naar recht verantwoordt;
(2) Cass., 24 jan. 1974 (AC., 1974, 576), en 3
maart 1981, A.R. nr. 6327 (ibid., 1930-81, nr.
388).
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Nr. 336

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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(EL BAKKALI)
ARREST ( vertaling)

8 september 1993 - 2 kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A
Verlaeken, Brussel.
8
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1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
HUISZOEKlNG ZONDER RECI-ITERLIJK BEVEL'
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WERKELIJKE GENOT HEEFT VAN DE PLAATS VOORWAARDEN.

zo ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WERKELIJKE GENOT HEEFT VAN DE PLAATS GEVOLGEN.

1° De rijkswachters of politieagenten die
een persoon om de toestemming voor
een huiszoeking vragen zijn niet verplicht hem mede te delen dat zij niet
de hoedanigheid hebben van officier
van gerechtelijke politie (!). (Art. 10
Gw.; art. 148 Sw.)
2° Met de uitdrukkelijke toestemming

van de persoon die het werkelijke genot heeft van de plaats, mag een zelfs niet bij de wet bepaalde - huiszoeking aldaar worden verricht door
officieren of agenten van gerechteli;jke
politie en mag zij eventueel Jeiden tot
de vaststelling van een misdrijf waarVOOI' de opsporingen waarmee zij zijn
belast niet waren bedoeld (2). (Art. 10
Gw.; art. 148 Sw.)
(1) Zie Cass., 17 sept. 1985, A.R. nr. 9517
(A.C., 1985-86, nr. 32).
(2) Zie Cass., 13 feb. 1991, A.R. nr, 8657
(A.C., 1990-91, nr. 315).

(A.R. nr. P.93.1035.F)
RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste onderdeel van het
tweede middel;
Overwegende dat het hof van beroep vaststelt dat eisers moeder, die
het werkelijke genot had van het
pand, had toegestemd in de huiszoeking; dat het arrest eraan toevoegt
« dat een huiszoeking, zelfs als de
wet daarover niets bepaalt, geldig is,
als zij wordt uitgevoerd met de uitdrukkelij ke toestemming van degene die zich op artikel 10 van de
Grondwet zou kunnen beroepen >>;
Dat het arrest met die vaststellingen en overwegingen antwoordt op
de in het middel bedoelde conclusie;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede onderdeel van
het eerste middel :
Overwegende dat noch uit de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen noch uit enige andere bepaling
kan worden afgeleid dat rijkswachters die een persoon om de
toestemming voor een huiszoeking
vragen, verplicht zijn hem mede te
delen dat zij niet de hoedanigheid
hebben van officier van gerechtelijke
politie;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Over het overige van de twee middelen:
Overwegende dat de middelen
aanvoeren dat elke huiszoeking aan
dezelfde regels onderworpen is, ongeacht of de bewoner al dan niet
zijn toestemming geeft;
Overwegende dat die toestemming
neerkomt op een verzaking van de
grondwettelijke waarborg van de on-
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schendbaarheid van de waning en
derhalve op een uitnodiging gericht
tot de agenten en officieren van gerechtelijke politie om de opsporingen te verrichten waarmee zij zijn
belast, en om zelfs, bij die gelegenheid, de vaststelling te doen van een
misdrijf waarvoor die opsporingen
niet waren bedoeld;
Dat dienaangaande de middelen
falen naar recht.

Nr. 337

5o VREEMDE WET

H"L'WELIJKSVER:VIOGENSSTELSELS - WETTELIJK STELSEL
WETSCONFLICT - WERKING IN DE TIJD.

6o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS ALLERLEI - WET VAN 14 JULI 197() - OVERGANGSBEPALINGEN - TOEPASSIN"GSGEBIED
- WETSCOl\"FLICT.

70 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - ALLERLEI - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - WET VAN
14 JULI 1976 - OVERGANGSBEPALINGEN
TOEPASSINGSGEBIED - WETSCONFLICT.

8 september 1993 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
A. Krywin en J.P. De Wind, Brussel.

1° Hoewel in de regel een nieuwe wet

niet enkel van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan, maar oak op de gevolgen van
de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet,
wordt van die regel echter afgeweken
wanneer de onmiddellijke toepassing
van de nieuwe wet afbreuk zou doen
aan vorige toestanden die definitief
voltrokken zijn (1).
2°, 3°, 4o en 5° Het wettelijk huwelijks-

Nr. 337
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1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE TIJD -

vermogensstelsel waaraan de zonder
contract gehuwde echtgenoten onderworpen zijn, is zo nauw met het huweJijksinstituut verbonden dat moet worden beschouwd dat op het ogenblik dat
het feit waaruit de vermogensrechteJijke gevolgen zijn ontstaan, te weten
de huwelijksvoltrekking, definitief
wordt bepaald welke wet op de vermogensrechtelijke gevolgen van toepassing is (2).

WERKING IN DE

DRAAGWIJDTK

2o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS ALLERLEI - WETSCONFLICT - WETTELIJK
STELSEL - VREEMDE WET - WERKING IN DE
TIJD.

3o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS WETTELIJK STELSEL - WETSCONFLICT
VREEMDE WET - WERKING IN DE TIJD.

4o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - HU\VELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETSCONFLICT WETTELIJK STELSEL VREEMDE WET.

6° en 7° De overgangsbepalingen van de

wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels vallen buiten de toepassing in de tijd van een nieuwe Belgische regel inzake wetsconflicten; zij"
hebben enkel betrekking op de toepassing in de tijd· van de wetsbepalingen
die gelden voor de echtgenoten wier
huwelijksvermogensstelsel aan de Belgische wet is onderworpen. (Art. 1,
eerste lid, 1° en 2°, van art. 3 wet van
14 juli 1976.)
(1) en (2) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas.,
1993, I, nr. 337.
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(BELGISCHE STAAT ~ MIN. V. FINANCIEN T. W.. )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9426)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 16 september 1991
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het eerste middel: miskenning
van het algemeen beginsel van internationaal privaatrecht dat de nieuwe regel
in zake wetsconflicten in dezelfde mate
in de tijd wordt toegepast als de regel
van intern burgerlijk recht, schending
van de artikelen 2, 3, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 1, eerste lid, 1° en 2°,
van het artikel 3, houdende de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli
1976 betreffende de wederzijdse rechten
en verplichtingen van de echtgenoten en
de huwelijksvermogensstelsels, 1414, eerste lid, en 1440, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het algemeen beginsel van de gelijkheid van
de echtgenoten, vastgelegd in de artikelen 6 van de Grondwet, 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1 van de wet van 30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten van de
echtgenoten (oud artikel 214 van het
Burgerlijk Wetboek), 1 van de wet van
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels
(artikel 212 van het Burgerlijk Wetboek),
16 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 12 juli 1984) 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest de opheffing en de
doorhaling heeft bevolen van de hypothecaire inschrijving, die eiser had genamen op de onroerende goederen die verweerster en wijlen haar man in 1957
hadden verworven en die op 9 mei 1983
bij de verdeling na echtscheiding aan
verweerster waren toegewezen (zie de
dagvaarding tot opheffing en doorhaling
van 10 oktober 1984), om de inning te
dekken van onbetaalde belastingen
(20.024.339 frank) voor de belastingjaren
1976 tot 1982 ten name van wijlen Mario
Mari, verweersters echtgenoot,
en doordat bet arrest eisers verweer
afwijst ten betoge dat de nationale wet
van de man, gelet op het beginsel van de
gelijkheid van de echtgenoten, niet. meer
als aanknopingsfactor kan worden aan-
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genomen, dat, nu verweerster (van Belgische nationaliteit) en haar man (van Italiaanse nationaliteit) in 1952 te Lodelinsart zijn gehuwd en sindsdien in BelgH~
zijn gebleven, de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats of die van de plaats
waar zij het best waren gelntegreerd
diende te worden toegepast; dat bijgevolg, sedert de inwerkingtreding van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, dient te worden besloten dat
verweerster en haar man, omdat zij geen
huwelij ksovereenkomst hadden gesloten,
onder toepassing vielen van de artikelen
1396 tot 1450 van het Burgerlijk Wetboek
betreffende het (nieuwe) stelsel van de
gemeenschap van aanwinsten, en inzonderheid van de artikelen 1414, eerste
lid, en 1440, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, waarin bet recht van de
scbuldeisers wordt omscbreven om gemeenschappelijke schulden, die overblijven na de verdeling, te verhalen op bet
vermogen van elk der echtgenoten,
en doordat bet arrest de afwijzing van
dat verweer verantwoordt door de motieven overgenomen uit bet advies van het
openbaar ministerie : « Tot 28 september
1976, datum van de inwerkingtreding
van de wet van 14 juli 1976 houdende
hervorming van de huwelijksvermogensstelsels, werd doorgaans aangenomen
dat de nationale wet van de man de aanknopingsfactor was. Sedert de wet van
14 juli 1976 als beginsel stelt dat de echt·
genoten gelijk zijn, beeft de rechtspraak
nieuwe factoren in aanmerking genamen: eerste echtelijke verblijfplaats of
plaats waar de echtgenoten bet best zijn
gelntegreerd. Die wijziging doet echter
een overgangsgeschil in het internatio
naal privaatrecht ontstaan. Er dient dus
te worden vastgesteld op welk tijdstip de
nieuwe regel inzake wetsconflicten in de
plaats van de oude is gekomen. Het beginsel is dat de nieuwe conflictregel dezelfde toepasselijkheid in de tijd krijgt
als de overeenstemmende regel van intern burgerlijk recht. Te dezen dient het
overgangsconflict van internationaal privaatrecbt te worden opgelost op grand
van de in de wet van 14 juli 1976 vervatte overgangsbepalingen van intern recht.
Aldus is de nieuwe regel inzake wetsconflicten pas vanaf 28 september 1976 van
toepassing op de echtgenoten die v66r de
inwerkingtreding van de wet zijn gehuwd. In bet aan het bof voorgelegde geval, zijn de echtgenoten Mari-Weimberg
op 26 juli 1952 gehuwd en blijft derhalve

680

HOF VAN CASSATIE

de oude aanknopingsfactor, de nationale
wet van de man, van toepassing »,
terwiJl, eerste onderdeel, bet arrest aldus zelf heeft aangenomen dat de nieuwe regel inzake wetsconflicten ontstaan
uit het beginsel van de gelijkheid van de
echtgenoten de vorige aanlmopingsfactor, te weten de wet van de man, door
twee nieuwe factoren had vervangen : de
wet van de eerste echtelijke verblijfplaats of van de plaats waar de echtgenoten zich het best hebben ge'integreerd
en dat die nieuwe regel diende te worden toegepast en dat bijgevolg vanaf 28
september 1976 naar de Belgische wet
diende te worden verwezen voor de echtgenoten die, zoals verweerster en haar
man,
zonder
huwelijksovereenkomst
v66r de inwerkingtreding van de wet van
14 juli 1976 zijn gehuwd; het arrest bijgevolg niet zonder tegenstrijdigheid kon
beslissen dat de oude regel inzake wetsconflicten, te weten de nationale wet van
de man, van toepassing bleef aangezien
verweerster en haar man in 1952 zijn gehuwd; men hoe dan oak niet begrijpt dat
het arrest zegt dat de nieuwe regel inzake wetsconflicten vanaf 28 september
1976 van toepassing was op de echtgenoten die v66r de inwerkingtreding van de
wet van 14 juli 1976 gehuwd zijn, en vervolgens beslist dat voor verweerster en
haar man de oude aanknopingsfactor, te
weten de nationale wet van de man, na
die datum van toepassing was gebleven,
aangezien zij in 1952 waren gehuwd; het
arrest, in zoverre het op tegenstrijdige of
althans onduidelijke overwegingen berust niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, de rechter, nu hij
zelf aanneemt dat de nieuwe regel inzake wetsconflicten (eerste echtelijke verblijfplaats of de plaats waar zij het best
zijn ge'integreerd) de « oude regel heeft
vervangen » (nationale wet van de man),
sedert « het beginsel van de gelijkheid »
in de wet van 14 juli 1976 is vastgelegd,
en dat die nieuwe conflictregel « dezelfde
toepassing in de tijd moet krijgen als de
overeenstemmende regel van intern burgerlijk recht », voor de vaststelling van
het wettelijk huwelijksvermogensstelsel
van een Belgische echtgenote en een Italiaanse echtgenoot die in Belgie zonder
huwelijksovereenkomst v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976
zijn gehuwd, niet Ianger naar de nationale wet van de man mag verwijzen; hij
noodzakelijkerwijze, ter naleving van de
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gelijkheid tussen echtgenoten en van de
nieuwe regel inzake wetsconflicten en
van de toepassing ervan in de tijd onder
dezelfde voorwaarden als de overeenstemmende regel van intern burgerlijk
recht, de eerste echtelijke verblijfplaats
of de plaats waar de echtgenoten het
best zijn ge'integreerd als aanknopingsfactor diende aan te wenden en dus de
Belgische wet moet toepassen; bovendien, nu het huwelijk geen enkele invloed op de nationaliteit meer heeft (artikel 16 van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit), artikel 3, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek ((( de wetten betreffende de staat en de bekwaamheid van
de personen zijn toepasselijk op de Belgen, oak wanneer zij in het buitenland
verblijven )) ) aileen overeenkomstig die
regel en het beginsel van de gelijkheid
van de echtgenoten wordt uitgelegd wanneer de woonplaats in de plaats wordt
gesteld van de nationaliteit als de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben; daaruit volgt dat het arrest,; door te
beslissen dat de nationale wet van de
man van toepassing bleef, het in de aanhef van het middel aangegeven algemeen beginsel van internationaal privaatrecht miskent volgen hetwelk de
nieuwe regel inzake wetsconflicten in de~
zelfde mate in de tijd wordt toegepast
als de overeenstemmende regel van intern burgerlijk recht, evenals artikel 3,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 16 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en het algemeen
rechtsbeginsel van de gelijkheid van de
echtgenoten [schending van die beginselen en van de artikelen 6 van de Grand"
wet, 14 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, van de wet van 30
april 1958 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de echtgenoten, inzonderheid artikel 1 (oud artikel
214 Burgerlijk Wetboek), van artikel 1
van de wet van 14 juli 1976 (artikel 212
van het Burgerlijk Wetboek), waarin het
beginsel van de gelijkheid van de echtgenoten is vastgelegd, van artikel 16 van
het Wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 12 juli 1984) en van artikel
3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek];

derde onderdeel, artikel 1, eerste lid, 1o
en 2°, van de overgangsbepalingen van
de wet van 14 juli 1976 (artikel 3) betref"
fende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, waarvan het ar-
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rest uitdrukkelijk erkent dat het toepasselijk is, bepaalt: « Overeenkomstig de
volgende regels zijn de bepalingen van
deze wet van toepassing op de echtgenoten die v66r de inwerkingtreding van deze wet zijn gehuwd zonder huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt... :
1°) Gedurende een termijn van een jaar
te rekenen van de inwerkingtreding van
deze wet kunnen de echtgenoten ten
overstaan van een notaris verklaren dat
zij hun wettelijk of bedongen huwelijksvermogensstelsel wensen te handhaven;
2°) Indien een dergelijke verklaring niet
wordt afgelegd, zullen de echtgenoten
die geen huwelijksvoorwaarden hebben
gemaakt of het stelsel van wettelijke gemeenschap hebben aangenomen, bij het
verstrijken van die termijn onderworpen
zijn aan de bepalingen van de artikelen

1398 tot 1450 betreffende het wettelijk
stelsel »; uit die bepalingen volgt dat de
echtgenoten, die v66r de inwer]_dngtreding van de wet van 14 juli 1976 gehuwd
zijn zonder huwelijksvoorwaarden te
hebben gemaakt, vanaf 28 september
1976, bij onststentenis van een verklaring ten overstaan van een notaris dat
zij hun oorspronkelijk stelsel wensen te
handhaven, onderworpen zullen zijn aan
het wettelijk stelsel van gemeenschap
van aanwinsten als geregeld bij de artikelen 1398 tot 1450 van het Burgerlijk
Wetboek; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat de wet van de man,
die bepaalt dat zonder huwelijksovereenkomst een stelsel van scheiding van goederen wordt toegepast, zelfs na 28 september 1977 van toepassing bleef op
verweerster en wijlen haar man, voornoemd artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van
de overgangsbepalingen van de wet van
14 juli 1976 schendt en, bijgevolg, de toepassing van inzonderheid de artikelen
1414, eerste lid, en 1440, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek op onwettige wijze heeft uitgesloten;

vierde onderdeel, de wet van 14 juli
1976 betreffende de wederzijdse rechten
en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels niet alleen
van toepassing is op de toestanden die
na baar inwerkingtreding zijn ontstaan
maar oak op de gevolgen van toestanden
die onder de oude wet zijn ontstaan die
voorkomen of voortduren na haar inwerkingtreding (artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek); ingevolge artikel 1, 1° en 2°,
van artikel 3 - overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976, verweerster
en haar man, bij ontstentenis van een
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verklaring dat zij bet wettelijk stelsel
van scheiding van goederen (Ttaliaanse
wet), waaraan zij bij hun huwelijk in
1952 waren onderworpen, wensen te
handhaven, vanaf 28 september 1977 onderworpen zijn aan het nieuwe (Belgische) wettelijk stelsel van de tot de aanwinsten beperkte gemeenschap als geregeld bij de artikelen 1398 tot 1450 van
het Burgerlijk Wetboek; daaruit volgt dat
bet arrest, door te beslissen dat verweerster en haar man, nu zij in 1952 waren
gehuwd, zelfs na de inwerkingtreding
van de wet van 14 juli 1976 aan de nationale wet van de man, waarin een stelsel
van scheiding van goederen is bepaald,
onderworpen zijn gebleven de voornoemde regel van de onmiddellijke toepassing
van de wet op aile toekomstige gevolgen
van bestaande of toekomstige rechtsverhoudingen miskent (schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek) en artikel1, 1° en 2°, van de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976 schendt:

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de in dit onderdee! aangeklaagde tegenstijdigheid
geen verband houdt met het vormvoorschrift van artikel 97 van de
Grondwet, dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet gelijkstaat met
het ontbreken van motieven maar
dat het onderzoek ervan onderstelt
dat het Hof de door het arrest toegepaste wetsbepalingen uitlegt;
Dat het onderdeel, dat aileen een
schending van die grondwettelijke
bepaling aanvoert, niet ontvankelijk
is;
Wat betreft het tweede, derde en
vierde onderdeel :
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, beslist, enerzijds, dat het huwelijksvermogensstelsel van de Belgische verweerster en van haar
Italiaanse man, die op 26 april 1952
zonder huwelijksovereenkomst waren gehuwd, tot 28 september 1976,
datum van de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1976 betreffende
de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, door de Italiaanse wet, de nationale wet van de
man, werd geregeld, anderzijds, dat
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de nationale wet van de man als
aanknopingsfactor, nu de genoemde
wet van 14 juli 1976 bet beginsel
van de gelijkbeid van de ecbtgenoten vastlegt, moet worden vervangen door de wet van de « eerste echtelijke verblijfplaats », betzij door
die van « de plaats waar de echtgenoten het best zijn gelntegreerd »;
Dat de eisers kritiek oefenen op
het arrest in zoverre het, na te hebben geoordeeld dat de nieuwe regel
inzake wetsconflicten in de tijd op'
dezelfde datum wordt toegepast als
« de overeenstemmende regel van
intern burgerlijk recht », niettemin
beslist dat, nu verweerster en haar
man « op 26 juli {lees : april) 1952
zijn gehuwd, de oude aanknopingsfactor, zijnde de nationale wet van
de man, toepasselijk blijft »;
Overwegende dat, boewel in de regel een nieuwe wet niet enkel van
toepassing is op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan,
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder de
werking van de nieuwe wet, van die
regel echter wordt afgeweken wanneer de onmiddellijke toepassing
van de nieuwe wet afbreuk zou doen
aan vorige toestanden die defintief
voltrokken zijn;
Overwegende dat het wettelijk buwelijksvermogensstelsel waaraan de
zonder contract gehuwde ecbtgenoten onderworpen zijn, zo nauw met
bet buwelijksinstituut verbonden is
dat moet worden beschouwd dat, op
het ogenblik van bet feit waaruit de
vermogensrechtelijke gevolgen zijn
ontstaan, definitief vaststaat welke
wet op de vermogensrechtelijke gevolgen van toepassing is; dat het te
dezen bijgevolg vanaf 26 april 1952,
datum van bet feit dat de vermogensrecbtelijke gevolgen beeft doen
ontstaan, te weten de voltrekking
van verweersters huwelijk, onherroepelijk vaststond dat haar huwelijksvermogensstelsel het door de

Italiaanse wet bepaalde wettelijk
stelsel zou zijn;
Overwegende dat de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976
niets uitstaande bebben met de toepassing in de tijd van een nieuwe
Belgische regel inzake wetsconflicten; dat zij aileen betrekking
hebben op de toepassing in de tijd
van wettelijke bepalingen die opgelegd zijn aan echtgenoten waarvan
bet huwelijksvermogensstelsel aan
de Belgische wet is onderworpen;
Dat het arrest bijgevolg geen van
de in deze onderdelen aangewezen
rechtsregels schendt, door te beslissen dat de Italiaanse wet, die als nationale wet van verweersters man
toepasselijk was op haar huwelijksvermogensstelsel bij de voltrekking
van het huwelijk, « van toepassing
blijft »;
Dat die onderdelen falen naar
recht;

9 september 1993 - te kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Dassesse.
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KAMER -

9 septembel' 1993

1° GEMEENSCHAP EN GEWEST-

GE·
WESTEN - OPENBARE INSTELLINGEN - IN"
STELLING EN VAN OPENBAAR NUT - WEGENFONDS - ONTBINDING - OVERNEMING DATUM - WERKING IN DE TIJD - GEVOLG.
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2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - GEMEENSCHAP EN GEWEST- GEWESTEN - OPENBARE INSTELLINGEN - INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT WEGENFONDS- OVERNEMING- DATUl\II - GEVOLG.

3° GEMEENSCHAP EN GEWEST -

GEWESTEN - INSTELLINGEN VAN OPENBAAR
NUT - WEGENFONDS OVERNEMING RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - HANGENDE
GERECHTELIJKE PROCEDURES- BEGRIP.

4° VORDERING IN RECHTE -

GEMEEN·
SCHAP EN GEWEST - GEWESTEN - INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT - OVERNEMING
- GEWEST, RECHTHEBBENDE - VOORWAARDE.

GEMEENSCHAP EN GEWEST - GE·
WESTEN - INSTELLINGEN VAN OPENBAAR
NUT- OVERNEMING - GRONDSLAG - VOORWAARDEN - GEVOLG."

5°

6° TUSSENKOMST -

BURGERL!JKE ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING TOT
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De taken, goederen, rechten en

verplichtingen van het Wegenfonds,
met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende gerechtelijke procedures, zijn op
1 januari 1989 aan het Waalse Gewest,
wat hem betreft, overgedragen overeenkomstig de artt. 2, §§ 1 en 2, en 8
K.B. van 28 nov. 1991, dat in het Belgisch Staatsblad van 18 jan. 1992 is bekendgemaakt (1); niet naar recht verantwoord is derhalve de rechterlijke
beslissing waarbij het Wegenfonds na
18 januari 1992 is veroordeeld. (Artt.
57,§ 5, eerste lid, en 61, § 3, Bijzondere
wet van 16 jan. 1989; art. 1, laatste lid,
wet van 28 december 1984; art. 14, § 1,
wet van 26 juni 1990; artt. 2, § 2, en 20,
§§ 1 en 2, K.B. van 13 maart 1991; artt.
2, §§ 1 en 2, en 8 K.B. van 28 nov.
1991.) (Eerste en tweede zaak.)
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3o Om uit te maken welke rechten en

verplichtingen van het Wegenfonds,
die voortkomen uit hangende gerechtelijke procedures, door de gewesten zijn
overgenomen, dient men de gedingen
waarover op 1 januari 1989 geen eindbeslissing is uitgesproken, te beschouwen als hangende gerechtelijke procedures (2). (Artt. 57, § 5, eerste lid, en
61, § 3, Bijzondere wet van 16 jan.
1989.) (Tweede zaak.)
4° en 5° De overneming door de gewesten van de instellingen van openbaar
nut heeft van rechtswege plaats door
de rech tstreekse werking van de wet
en onder de daarin vastgestelde voorwaarden; elke hervatting van geding
en elke vordering tot tussenkomst zijn
dienaangaande doelloos (3). (Artt. 57,
§ 5, eerste lid, en 61, § 3, Bijzondere
wet van 16 jan. 1989; artt. 15, 16 en 815
Ger .W.) (Eerste en tweede zaak.)
6° Ontvankelifk is de vordering tot bin-

dendverklaring van het arrest van de
eiser in cassatie, wanneer deze belang
erbij kan hebben dat bet arrest van
het Hoi voor de daartoe in de zaak opgeroepen partijen bindend wordt verklaard (4). (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
(Tweede zaak.)
(Eerste zaak)
(WEGENFONDS T. VILE!\'NE, WAALS GEWEST)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9560)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 januari 1992 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Overwegende dat het bestreden

vonnis geen enkele rechtsregel betwist of tegenspreekt die betrekking

heeft op de overneming door de ge(2) Zie Cass., 29 okt. 1992, A.R. nr. 9386

(1) Zie Cass·:, 5 mei 1970 (A.C., 1970, 823);
met concl. eerste adv.-gen. Mahaux (Bull. en
Pas., 1970, I, 766); over de wettigheidsvereisten
van een koninklijk besluit volgens hetwelk aile
of zekere van zijn bepalingen terugwerkende
kracht hebben.

(A.C, 1991-92, nr. 704).

(3) Zie Cass., 11 mei 1990, A.R. nr. 6497
(A.C., 1989-90, nr. 534).
(4) Zie Cass., 14 juni 1991,
6875-7037 (A.C., 1990-91, nr. 529).

A.R.

nrs.
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westen van de goederen, rechten en
verplichtingen van de instellingen
van openbaar nut waarvan de taken
ressorteren onder de gewestelijke
bevoegdheden, met inbegrip van de
rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige
gerechtelijke procedures;
Overwegende dat het echter oordeelt " dat, nu er geen koninklijk
uitvoeringsbesluit
overeenkomstig
artikel 14 van de wet van 3 juli
(lees : 26 juni) 1990 bestaat, er geen
daadwerkelijke verandering van
staat of van hoedanigheid van het
Wegenfonds client te worden aangenomen waardoor zijn buitengedingstelling of nog, op grand van artikel
815 van het Gerechtelijk Wetboek,
zijn vordering tot gedwongen hervatting van het geding tegen het
Waalse Gewest zou worden gerechtvaardigd »;
Overwegende dat, enerzijds, de
overneming door de gewesten van
de instellingen van openbaar nut
van rechtswege door de rechtstreekse werking van de wet en onder de
daarin vastgestelde voorwaarden
plaatsheeft; dat elke hervatting van
geding dienaangaande doelloos is;
Overwegende
dat,
anderzijds,
krachtens de artikelen 14, § 1, van
de wet van 26 juni 1990 betreffende
sommige openbare instellingen of
instellingen van openbaar nut en
andere overheidsdiensten, en 1, laatste lid, van de wet van 28 december
1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van
openbaar nut, het Wegenfonds
wordt afgeschaft op de door de Koning bepaalde datum en, vanaf die
afschaffing, de wet waarbij het is
opgericht wordt opgeheven;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 28 november 1991 betreffende de ontbinding van het Wegenfonds en de overdracht van een deel
van zijn taken, goederen, rechten en
verplichtingen aan de gewesten, dat
in het Belgisch Staatsblad van 18 j anuari 1992 is bekendgemaakt, in artikel 2, §§ 1 en 2, bepaalt dat de ta-
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ken, goederen, rechten en verplichtingen van het Wegenfonds worden
overgedragen aan het Waalse Gewest wat hem betreft; dat, overeenkomstig artikel 8 van hetzelfde besluit, dat artikel 2 uitwerking heeft
met ingang van 1 januari 1989;
Overwegende dat het appelgerecht, door het Wegenfonds op 28 januari 1992, datum van het bestreden
vonnis, te veroordelen, derhalve de
in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, ...
9 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. van Heeke en Simont.
( Tweede zaak)

(WEGENFONDS T. WAALS GEWEST)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0055.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juli 1992 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 14, § 1, van de wet van 26
juni 1990 betreffende sommige openbare instellingen of instellingen van
openbaar nut en andere overheidsdiensten, en 1, laatste lid, van de
wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van
sommige instellingen van openbaar
nut, het Wegenfonds wordt afgeschaft op de door de Koning bepaalde datum en, vanaf die afschaffing,
de wet waarbij het is opgericht
wordt opgeheven;
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Overwegende dat het koninklijk
besluit van 28 november 1991 betreffende de ontbinding van het Wegenfonds en de overdracht van een deel
van zijn taken, goederen, rechten en
verplichtingen aan de gewesten, dat
in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1992 is bekendgemaakt, in artikel 2, §§ 1 en 2, bepaalt dat de taken, goederen, rechten en verplichtingen van het Wegenfonds worden
overgedragen aan het Waalse Gewest wat hem betreft; dat, overeenkomstig artikel 8 van hetzelfde besluit, dat artikel 2 uitwerking heeft
met ingang van 1 januari 1989; dat,
krachtens artikel 1 van dat koninklijk besluit, het Wegenfonds wordt
ontbonden en alleen maar blijft bestaan voor de ontbindingsverrichtingen;
Overwegende dat, overeenkomstig
de artikelen 57, § 5, eerste lid, en 61,
§ 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten, de rechten en verplichtingen van het Wegenfonds, die het
Waalse Gewest heeft overgenomen
onder meer de rechten en verplichten verbonden aan hangende gerechtelijke procedures omvatten;
Overwegende dat, enerzijds, als
hangende procedures moeten worden beschouwd de gedingen waarover op 1 januari 1989 geen eindbeslissing is uitgesproken, wat te dezen het geval is;

Overwegende dat, anderzijds, de
overneming door de gewesten van
de instellingen van openbaar nut
van rechtswege door de rechtstreekse werking van de wet en onder de
daarin
vastgestelde
voorwaarde
plaatsheeft : dat elke hervatting van
geding en elke rechtsvordering tot
tussenkomst dienaangaande doelM
laos zijn;
Overwegende dat, hoewel het hoi
van beroep terecht heeft beslist dat
de vordering tot hervatting van geM
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ding « als dusdanig >> niet ontvankeM
lijk was, het arrest echter derhalve
de in dit onderdeel van het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt
door het Wegenfonds te veroordelen
na 18 januari 1992, op welke datum
voormeld koninklijk besluit van 28
november 1991 in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt;
Dat het onderdeel in zoverre geM
grand is;
Overwegende dat eiser er belang
bij zou kunnen hebben dat het arrest voor de daartoe in de zaak opM
geroepen partijen bindend wordt
verklaard;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede en het derde onderdeel van
het eerste middel, en van het tweede
middel die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
veroordeelt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verklaart dit arrest
bindend voor de Belgische Staat,
minister van Ver keerswezen en
Overheidsbedrijven, voor de echtgenoten Joseph Marechal-Liliane
Lhomme en voor de B.V.B.A. Entreprises Marcel Baguette; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hoi van
Beroep te Bergen.
9 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal ~ Advocaten: mrs.
van Heeke en Simont.
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Gewest wordt vertegenwoordigd door
de << Societe rf!gionale wallonne du Logement >>; ontvankelijk is echter het
cassatieberoep tegen het Waalse Gewest, wanneer dit wordt vertegenwoordigd door zijn Executieve en wanneer
die voorziening is betekend aan het
kabinet van de voorzitter van de Executieve (2). (Artt. 3 en 82 Bijzondere
Wet van 8 aug. 1980.)

1e KAMER - 9 september 1993

1° CASSATIEBEROEP ZAKEN -

BURGERLIJKE

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE

CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS VERWEERDER - GEEN PARTIJ IN DE BESTREDEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST
RECHTSPERSOONLIJKHEID RECHT
VOOR HET GERECHT OP TE TREDEN.

OM

3° CASSATIEBEROEP -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS - GE-

MEENSCHAP EN GEWEST VERWEERDER.

4° en 5° De goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Landmaatschappij, waarin onder andere
zijn begrepen de rechten en verplichtingen verbonden aan hangende gerechtelijke procedures zijn aan het
Vlaamse en aan het Waalse Gewest,
ieder wat hem betreft, op 1 januari
1990 overgedragen overeenkomstig de
artt. 5. § 1, en 16 K.B. van 27 juli 1990

(3). (Artt. 57,§ 5, eerste lid, en 61, § 3,
Bijzondere Wet van 16 jan. 1989; artt.
1, eerste lid, to, en 20, wet van 28 dec.
1984; artt. 2, § 1. 5, § 1, en 16 K.B. 27
juli 1990; artt. 2, §§ 1, 1", c, en 2, 4, §I,
1", en 33 K.B. van 13 maart 1991.)

WAALS GEWEST,

4° GEMEENSCHAP EN GEWEST WESTEN -

GEINSTELLINGEN VAN OPENBAAR·

NUT - NATIONAL£ LANDMAATSCHAPPIJ
ONTBINDING - OVERNEMING - DATUM -

6°

WERKING IN DE TIJD.

5° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE -

WERKING IN DE

TIJD - GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEWES-

TEN- INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUTNATIONAL£ LANDMAATSCHAPPIJ - ONTBINDING - OVERNEMING - DATUM.
6°

TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING TOT
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST ONTVANKELIJKHEID.
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Niet ontvankel~jk is een door de eiser
tot cassatie ingediende vordering tot
bindendverklaring van het arrest, wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang erbij kan hebben dat bet arrest
van het Hoi wordt bindend verklaard
voor de daartoe in de zaak opgeroepen
partijen (4). (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
(VANDERSTRAETEN E.A.
T. WAALS GEWEST E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9608)
1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep tegen een verweerder, die geen
partij is in de bestreden beslissing (1).
2o en 3° Het gewest heeft rechtspersoon-

lijkheid; in en buiten rechte wordt het
vertegenwoordigd door de Executieve,
en de rechtsgedingen van het gewest
worden, als eiser of als verweerder, gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van het door deze aangewezen
lid; niet ontvankelijk is derhalve het
cassatieberoep dat tegen het Waalse
gewest wordt ingesteld, wanneer dit
(1) Zie Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr 3950
(A.C., 1983-84, nr 341).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 mei 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
(2) Zie Cass., 20 feb. 1992, AR. nr. 9061, en
17 juni 1992, AR. nr. 9768 (A.C., 1991-92, nrs,
372 en 545).
(3) Zie Cass., 5 mei 1970 (A.C., 1970, 823) met
concl. eerste adv.-gen. Mahaux, (Bull. en Pas.,
1970, I, 766); over de wettigheidsvereisten van
een koninklijk besluit volgens hetwelk aile of
zekere van zijn bepalingen terugwerkende
kracht hebben.
(4) Zie Cass,, 14 juni 1991, A.R. nrs.
6875-7037 (A.C., 1990-91, nr 529}, en 9 sept.
1993, A.R. nr. C.93.0055.F, supra, nr. 338bis.
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Gelet op het uittreksel van het
verzoekschrift tot cassatie, waarvan
een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerster de Societe regionale wallonne du Logement:
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerster de Nationale Landmaatschappij :
Over het door het openbaar ministerie tegen de voorziening opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, waarvan overeenkomstig artikel 1097 de kennisgeving is gedaan:
voornoemde verweerster was niet in
het geding voor het hof van beroep :

Over het door het openbaar ministerie opgeworpen middel van nietOverwegende dat overeenkomstig
ontvankelijkheid, waarvan overeende artikelen 1, eerste lid, 1°, en 20
komstig artikel 1097 van het Gevan de wet van 28 december 1984
rechtelijk Wetboek de kennisgeving
betreffende de afschafing of heris gedaan : voornoemde verweerster
structurering van sommige openbawas geen partij in het geding voor
re instellingen, de Nationale Landhet hof van beroep, enerzijds, en is
maatschappij wordt afgeschaft op de
niet bevoegd om het Waalse Gewest
door de Koning bepaalde datum bij
te vertegenwoordigen, anderzijds:
in ministerraad overlegd besluit;
Overwegende dat het arrest uitOverwegende dat ter uitvoering
spraak doet inzake « het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Socivan die wet, het in ministerraad
ete regionale wallonne du Logeoverlegd koninklijk besluit van 27
ment vennootschap op aandelen
juli 1990 betreffende de ontbinding
wier 'zetel te Charleroi is gevestigd
van de Nationale Landmaatschappij
(... ), die heeft verklaard het geding
en de overdracht van haar taken,
te hervatten in naam van de Natiogoederen, rechten en verplichtingen
nale Landmaatschappij, wier zetel is
aan het Waalse Gewest, het Vlaamse
gevestigd te (... ) "• eiseres in hager
Gewest en aan de Brusselse Gewesberoep, tegen dertig verweerders,
telijke Huisvestingsmaatschappij, in
waaronder de huidige eiseressen;
artikel2, § 1, bepaalt dat de Nationale
Maatschappij in ontbinding wordt
Overwegende dat, enerzijds, daargesteld, in artikel 5, § 1, dat de
uit blijkt dat voor het hof van begoederen, rechten en verplichtingen
roep de Societe regionale wallonne
van de Nationale Maatschappij
du Logement geen partij was in de
worden overgedragen aan het Waalse
zaak;
Gewest en aan het Vlaamse Gewest,
Overwegende
dat,
anderzijds,
ieder wat hem betreft, op de datum
krachtens artikel 82 van de bijzondere wet tot hervorming der instel- van de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit, en, in artikel 16,
lingen van 8 augustus 1980, het Gedat
dit besluit uitwerking heeft met
west in en buiten rechte door de
'ingang van 1 januari 1990;
Executieve wordt vertegenwoordigd,
en de rechtsgedingen van het GeOverwegende dat met toepassing
west, als eiser of als verweerder, navan de artikelen 57, § 5, eerste lid,
mens de Executieve worden geen 61, § 3, van de bijzondere wet
voerd, ten verzoeke van het door
van 16 januari 1989 betreffende de
deze aangewezen lid;
financiering van de gemeenschapDat de Societe regionale wallonne
pen en de gewesten, in de r~chten
du Logement niet bevoegd is om het
en verplichtingen van de Natwnale
Waalse Gewest te vertegenwoordiLandmaatschappij die het Waalse
Gewest op 1 januari 1990 heeft overgen;
genomen onder andere zijn begreDat het middel van niet-ontvankepen de 'rechten en verplichtingen
lijkheid gegrond is;
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verbonden aan hangende gerechte~
lijke procedures;
Dat bet Waalse Gewest, op 31 mei
1991, te weten de datum van bet arrest, de rechten en verplichtingen
van de ontbonden Nationale Landmaatschappij had overgenomen;
Dat bet middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerster, het
Waalse Gewest;
Overwegende dat de eiseressen
hun voorziening onder andere hebben gericht tegen het Waalse Gewest, dat overeenkomstig voornoemd artikel 82 van de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen
van 8 augustus 1980 is vertegenwoordigd door zijn Executieve, en
dat de voorziening is betekend aan
het kabinet van de voorzitter van de
Executieve, zoals in dit artikel is bepaald;
Over het middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acbt te
slaan, blijkt dat het bof van beroep,
zowel inzake de omvang van de veroordeling van de eiseressen tot vrijwaring van de « Nationale Landmaatschappij >> voor de eventuele te
haren laste uitgesproken veroordelingen als inzake de omschrijving
van de gebreken, meer heeft toegekend dan wat werd gevraagd;
Dat de beide onderdelen van het
middel gegrond zijn;
IV. Over de subsidiaire vordering
van de eiseressen tot bindendverklaring van het arrest voor de Societe
regionale wallonne du Logement en
de Nationale Landmaatschappij :
Overwegende dat niet blijkt dat
de eiseressen enig belang erbij hebben dat het arrest bindend word!
verklaard, enerzijds, voor de Societe
regionale wallonne du Logement die
voor het hof van beroep aileen als
een onwettelijke vertegenwoordiger
van het Waalse Gewest is opgetre-
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den, anderzijds, voor de Nationale
Landmaatschapij die, luidens artikel
2, § 2, van voormeld koninklijk besluit van 27 juli 1990, slechts blijft
voortbestaan voor de ontbindingsverrichtingen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet op de tegen de eiseressen ingestelde vordering tot vrijwaring; verwerpt de voorziening voor
het overige; verwerpt de vorderingen tot bindendverklaring; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiseressen in de kosten van
de vorderingen tot bindendverklaring; 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.
9 september 1993 - le kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

Nr. 340
1e

KAMER -

10 september 1993

1° CASSATIEMIDDELEN

-

TUCHTZA-

KEN- NIEUW MIDDEL- ORDE VAN GENEESHEREN - RAAD VA'::-.1 BEROEP - ONDERZOEKSCOMMISSIE AANGESTELD DOOR HET
BUREAU VAN DE PROVINCIALE RAAD - AANWEZIGHEID VAN EEN LID VAN DE NATIONALE
RAAD - ONTV ANKELI.JKHEID
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2° GENEESKUNDE
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Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 20, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing om de
beslissing a quo gewezen op 18 oktober
1990 door de provinciale raad van de Or-

de uitdrukkeliJ'k te bevestigen en om de
aan eiser opgelegde schorsing van het
recht de geneeskunde uit te oefenen op
zeven maanden te brengen zich steunt
op onder meer het onderzoek verricht
door een onderzoekscommissie - eveneens interviewcommissie genoemd in het
verslag van 6 september 1990 (stuk 7 van
het dossier), - aangesteld door het bureau van de raad en waarvan deel uitmaakt de heer R. Vermeulen, lid van de
nationale raad,
terwijl, artikel 20, § 1, van het K.B. nr.
79 bepaalt dat het bureau een of meerdere personen in de schoot van de Raad
beslist met een tuchtonderzoek samen
met de assessor en tevens een verslaggever aanwijst; de heer R. Vermeulen, als
afgevaardigde van de Nationale Raad
met raadgevende stem, zoals blijkt uit de
beslissing a quo zelf, geen deel uitmaakt
van de provinciale raad en bijgevolg niet
bevoegd is om het onderzoek te doen;
een tuchtonderzoek gevoerd door een
college waarvan een lid wettelijk onbevoegd is volstrekt nietig is en noch de
provinciale raad, noch de raad van beroep enige rekening mogen mee houden;
anderzijds, de provinciale raad enkel
rechtsgeldig kan worden gevat nadat een
onderzoek is ingesteld op initiatief van
het bureau waarna het bureau beslist of
de zaak voor de raad wordt gebracht
overeenkomstig hetzelfde artikel 20, § 1,
van het K.B. nr. 79;
zodat, enerzijds, de provinciale raad
bij gebreke aan rechtsgeldig onderzoek
niet door het bureau wettelijk kon worden gevat en de raad van beroep enkel
de onbevoegdheid van de provinciale
raad kon vaststellen en bijgevolg niet
vermocht de zaak te beoordelen nu deze
niet regelmatig voor de raad van de orde
is aanhangig gemaakt, anderzijds, de bestreden beslissing door de beslissing a
quo, welke door nietigheid is aangetast
omdat het geoordeeld heeft op een nietig
onderzoek, te bevestigen, zich deze nietigheid toeEHgent en eindelijk door zelf te
oordelen op grand van de stukken van
het dossier waaronder een nietig onderzoeksverslag de bestreden beslissing
rechtstreeks aangetast is door deze nietigheid (in de drie gevallen schending
van artikel 20, § 1, van het K.B. nr, 79
van 10 november 1967):

(1) Zie Cass., 1 juni 1989, A.R. nr. 6567 (A.C.,
1988-89, nr. 565), en Cass., 30 nov. 1990, A.R.
nr. 7124 (A.C., 1990-91, nr. 173).

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acbt te
slaan, niet blijkt dat eiser bet in bet
middel bedoelde verweer met be-

BEROEPSORDEN

ORDE VAN GEI'\EESHEREN -

~

RAAD VAN BE"

ROEP- TUCHTSANCTIE VERZWAARD OP HET
ENKELE HOGER BEROEP VAN DE BETROK-

KEN GENEESHEER - lNTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLlTIEKE RECHTEN, ART. 14, 1° EN 5° - DRAAGWIJDTK

3° RECHTEN VAN DE MENS -

I'TER·
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN, ART. 14, 1° EN 5° TUCHTSANCTIE - PROVINCIALE RAAD VAN
DE ORDE VAN GENEE...SHEREN - RECHT VAN
HOGER BEROEP - BEVOEGDHEJD VAN DE
RAAD VAN BEROEP.

lo Nieuw en derhalve niet ontvankelijk

is het niet voor de feitenrechter voorgedragen middel ten betoge dat de aanwezigheid in de door het bureau van
de provinciale raad aangewezen onderzoekscommissie van het lid van de nationale raad dat met raadgevende stem
aan de zittingen van voormeld bureau
deelneemt, de nietigheid van het tuchtonderzoek tot gevolg heeft.
2o en 3° De bepalingen van art. 14, Jo en
5°, L V.B.P.R. worden niet geschonden
door de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren, die op het enkel hager van de betrokken geneesheer, de
door de provinciale raad uitgesproken
sanctie verzwaart (1).
(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 7983)

HET HOF; - Ge!et op de bestreden beslissing op 9 december 1991
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, met
bet Nederlands als voertaal;
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trekking tot de aanwezigheid van
het lid van de nationale raad in de
door het bureau aangewezen onderzoekscommissie, voor de feitenrechter heeft gevoerd; dat het middel,
dat noch de openbare orde raakt
noch van dwingend recht is, nieuw
en mitsdien niet ontvankelijk is;

Over het derde middel, gesteld als
volgt : schending van artikelen 13 en 25,
§ 1 en § 4, van het koninklijk besluit nr.
79 d.d. 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren, 14, 1° en 5°, van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966,
goedgekeurd bij wet d.d. 15 mei 1981,
doorda.t de bestreden beslissing op het
beroep van eiser aileen de oorspronkelijk uitgesproken sanctie van zes maanden schorsing van het recht de geneeskunde uit te oefenen heeft gebracht op
zeven maanden schorsing,

terwijl artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr. 79 de devolutieve werking
van een ingesteld hager beroep regelt en
een bijzondere meerderheid oplegt om
de sanctie te kunnen verzwaren in de gevallen waarin dit mogelijk is op het wettelijke voorziene rechtsmiddel van belanghebbende derden overeenkomstig artikelen 13 en 25, § 1, van hetzelfde
koninklijk besluit, maar verder onverkort laat het beginsel dat op het enkel
door eiser ingestelde boger beroep de
sanctie niet mag verzwaard worden omdat het beroep in het belang van eiser is
ingesteld, en dit en dit principe de grens
afbakent waarbinnen de rechter in beroep de eerder opgelegde sanctie opnieuw kan vastleggen; deze inherente beperking verbonden aan het beroep van
eiser deel uitmaakt van een eerlijk proces en het recht beroep in te stellen zoals gewaarborgd door artikel14, 1° en 5°,
van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, zodat
de bestreden beslissing door de opgelegde sanctie te verzwaren op het enkel
door eiser ingestelde beroep, de inherent
aan dit rechtsmiddel verbonden beperking dat het beroep zich niet tegen de
beroeper kan keren, miskent (schending
van artikelen 13 en 25, § 1 en § 4, van
het koninklijk besluit nr. 79), welke ga-
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rantie deel uitmaakt van een eerlijk proces en het recht de zaak bij een hogere
instantie aanhangig te maken (scherrding van artikel 14, 1° en 5°, van het Internationaal Verdrag d.d. 19 december
1966 inzake burgerrechten en politieke
rechten):

Overwegende dat de wetgever het
recht van verdediging inzake de Orde van de Geneesheren aan bijzondere regels heeft onderworpen; dat,
luidens artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, de raad van beroep, beslissende met een tweederdemeerderheid, de door de provinciale raad
uitgesproken sanctie kan verzwaren;
Dat uit de beslissing blijkt dat zij
overeenkomstig voormelde wetsbepaling is gewezen;
Overwegende dat uit de bepalingen van artikel 14, 1° en 5°, van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van
15 mei 1981, niet volgt dat, op het
enkel door eiser ingestelde hoger
beroep, de raad van beroep de door
de provinciale raad opgelegde
sanctie niet mag verzwaren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Versla.ggever: de h. Farrier
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Btitzler.
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F

KAMER -

10 september 1993

10 GRONDWET -

ART. 6 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BEGRIP.

2° GRONDWET -

ART. 112 - GELIJKHEID
INZAKE BELASTINGEN - BEGRIP.

3° BELASTING -

GELIJKHElD INZAKE BELASTII\'GEN - ONDERSCHEID TUSSEN VERSCHILLENDE
CATEGORIEEN
BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANfWOORDING
- TOETSING VAN HET GEMAAKTE ONDERSCHEID.

1°, 2° en 3° De grondwettelijke regels

in~

zake de gelijkheid van de Belgen en
de niet-discriminatie op het stuk van
belastingen staan er niet aan in de
weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien
van bepaalde categorieen van perso-

nen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; of zodanige verantwoording aanwezig is, moet worden getoetst aan het
doel en de gevolgen van de ingestelde
belastingen en aan de redelijkheid van
de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. (1)
(CONCENTRA UITGEVERIJ N.V.
T. GEMEENTE RIEMST)
ARREST

(A.R. nr. F 1963 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 augustus 1991
door de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Limburg gewezen;

Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet over het bezwaar van
eiseres tegen de aanslag in de gemeentebelasting op het verspreiden
van reclame, dienstjaar 1990;
(1) Cass., 5 okt. 1990, A.R. nr. F 1818 N (A.C.,
1990-91, nr. 61).
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Overwegende dat, volgens artikel
1 van de belastingverordening van
13 februari 1990, een belasting is ingesteld « op de bedeling aan huis
van publiciteitsbladen en -kaarten
met handelskarakter, alsook van catalogi en kranten welke publiciteit
bevatten met handelskarakter, wanneer die drukwerken niet voorzien
zijn van een adres van de bestemmeling » en « de vordering (... ) uitsluitend de bedeling (bedoelt) die
kosteloos is voor de bestemmeling )};
dat volgens artikel 3 van de genoemde verordening, << de bedeling
van publicaties die ten minste 40
redactionele niet-publicitaire tekst
bevatten, geen aanleiding geeft tot
toepassing van de belasting ''; dat,
volgens artikel 4, van de belasting
zijn vrijgesteld << verenigingen zonder winstoogmerk en handelsondernemingen die hun maatschappelijke
zetel op het grondgebied van de gemeente gevestigd hebben »;
Dat in de aanhef van de verordening vermeld wordt dat de belasting
geheven wordt « gelet op de financiEHe toestand van de gemeente '';
Overwegende dat de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van
de Belgen en de niet discriminatie
op het stuk van de belastingen er
niet aan in de weg staan dat een
verschillende financiele behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieen van personen,
voor zover daarvoor een objectieve
en redelijke verantwoording bestaat;
da t de a! of niet aanwezigheid van
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doe! en de gevolgen van de ingestelde belasting
en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doe!;
Overwegende dat de beslissing de
aanvoering van eiseres, dat de belastingverordening « ongrondwettelijk , is en de artikelen 6bis en 112
van de Grondwet schendt, verwerpt
op grand dat door het gelijkheidsbeginsel « niet uitgesloten wordt dat
fiscaal onderscheid gemaakt wordt
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tussen bepaalde categorieen belas~
tingplichtigen, mits dit onderscheid
niet willekeurig is, d.w.z. kan worden verantwoord >> en dat « de vigerende belastingverordening zo werd
opgesteld dat alle burgers die zich
onder gelijkaardige omstandigheden
bevinden op dezelfde wijze worden
aangeslagen )); dat de beslissing
evenwel de belasting niet toetst aan
het doe! en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de
aangewende middelen en het beoogde doe!;
Dat de beslissing uit de enkele
vaststelling dat alle burgers die zich
onder gelijkaardige omstandigheden
bevinden op dezelfde wijze worden
aangeslagen, niet vermocht af te leiden dat het gelijkheidsbeginsel niet
was miskend;
Dat het middel in zoverre gegrond

Nr. 342

WORDEN INGEDIEND
KENNISGEVING VAN
DE AANSLAG AAN DE LASTHEBBER VAN DE
BELASTINGPLICHTIGE.

Wanneer de kennisgeving van de aanslag aan de lasthebber van de belastingplichtige is gedaan, is de beslissing
dat de bij art. 272 WI.B. bepaalde bezwaarterm:jn een aanvang neemt, op
de datum van die kennisgeving, naar
recht verantwoord. (Art. 272 W.I.B.;
art. 371 W.l.B. 1992).
(INTERBREE BELGIUM N.V.
T. BELGTSCHE STAAT - Mil\". V. FINAl\'CI:E':N}

(A.R. nr. F 1970 N)

10 september 1993- 1° kamer- Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Forrier
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys-BoUUaert.

is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak
naar de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen.
10 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaat; mr. Koen Geelen, Hasselt.

Nr. 343
3e

KAMER -

13 september 1993

1o VONNISSEN EN ARRESTEN-

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERSTEKVONNIS DAT NIET BINNEN EEN JAAR IS BETEKEND - VERVAL - DRAAGWIJDTE.

2° VERJARING -

BURGERLI.JKE ZAKEN STUITING - DAGVAARDI!\'G VOOR HET GERECHT - STUITE!\DE WERKII\'G - VERSTEKVONNIS DAT NIET J3INNEN EEN JAAR IS BETEKEND.

3° VERJARING -

Nr. 342

1e

KA:I'IER -

BURGERLIJKE ZAKEN STUITING - DAGVAARDING VOOR HET GERECHT - DUUR VAN DE STUITING.

10 september 1993
4°

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - BEZWAAR - TERMIJN
WAARBINNEN HET BEZWAARSCHRIFT MOET

VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING - DAGVAARDING VOOR HET GERECHT- STUITENDE WERI'l:ING - DUUR VAN
DE STUJTING.
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1° en 2° De regel volgens welke bet ver-

stekvonnis als niet bestaande wordt
beschouwd indien het niet binnen een
jaar is betekend, betreft alleen dat
vonnis en laat de bij verstek gevoerde
proC'edure bestaan,· de oorspronkelifke
dagvaarding voor het gerecht blijft be-

staan met de gevolgen ervan voor de
stuiting van de verjaring (1). (Art. 806
Ger.W.; art. 224 B.W.)
3o In burgerlijke zaken duurt, behoudens
andersluidende wetsbepaling, de door

een dagvaarding voor bet gerecht
gevormde stuiting van de verjaring van
een rechtsvordering, voort tijdens het
gehele geding (2). (Art. 2244 B.W.)
4° De stuiting van de verjaring van een
vordering door een dagvaarding voor
het gerecht sorteert effect tijdens bet

gehele geding (3). (Art. 2244 B.W.)
(VERZEKERINGSKAS VOOR ZELFSTANDIGE BEROEPEN " L'INTERSOCIALE " T. PIRCAK)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 9610)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1991
door het Arbeidshof te Luik gewezen;

Over het middel :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
rechtsvordering waarover het ar~
beidshof uitspraak heeft gedaan, is
(1) Zie de noot A.T., bij Cass., 22 feb. 1991,
A,R. nr, 7108 (A.C., 1990-91, nr. 342); inz. blz.
686; E. Gr.,n en A.M. STRANART-THILLY, « Examen de jurisprudence (1965 tot 1970), Droit juridicaire prive », R.CJ.B., 1974, blz. 127 en 128;
E. Gurr en J. Lir..'SMEAU, « Examen de jurisprudence {1971 tot 1978), Droit judiciaire prive »,
R.CJ.B., 1983, blz. 100 en 101.
(2) Cass,, 24 jan. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I,
552).

(3) Cass., 24 april 1992, A.R. nr. 7673 (A.C,
1991-92, nr. 447); H. DE PAGE en R. DEKKERS,
Traitt!! eJementaire, VII, 2de druk, Brussel,
1957, nr. 1211.
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ingesteld bij een dagvaarding die op
28 juni 1979 is betekend en waarbij
eiseres de betaling vorderde van de
door verweerder voor het jaar 1978
verschuldigde bijdragen; dat de arbeidsrechtbank op 12 november 1979
een verstekvonnis heeft uitgesproken; dat eiseres, nu dat vonnis niet
binnen de termijn van een jaar was
betekend, de bepaling van een
rechtsdag vroeg om een nieuwe titel
te verkrijgen;
Overwegende dat artikel 16, § 3,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals het te dezen van toepassing was. bepaalt dat de vordering
van de in dit besluit voorziene bijdragen verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf de 1ste januari die volgt
op het jaar waarover zij verschuldigd zijn en dat de verjaring wordt
gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek;
Dat naar luid van artikel 2244 van
het Burgerlijk Wetboek, een dagvaarding voor het gerecht, een bevel
tot betaling, of een beslag, betekend
aan hem die men wil beletten de
verjaring te verkrijgen, burgerlijke
stuiting vormen;
Overwegende dat, wanneer een
dagvaarding ingevolge dat artikel de
verjaring stuit, die stuiting, behoudens een te dezen onbestaande andersluidende bepaling, tijdens het
gehele geding voortduurt;
Dat, wanneer een verstekvonnis
als niet bestaande wordt beschouwd,
omdat het niet binnen een jaar is
betekend, als vereist bij artikel 806
van het Gerechtelijk Wetboek, de
gevoerde procedure b!ijft bestaan en
de zaak opnieuw ter zitting kan
worden gebracht door een gewoon
verzoek tot bepaling van een rechtsdag en zonder nieuwe dagvaarding;
Overwegende dat het arrest, dat
oordeelt dat de stuiting van de verjaring bij het sluiten van de debatten voor de eerste rechter op 12 november 1979 is beeindigd, artikel
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2244 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het be~
streden 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.

Nr. 344

(TOSCANO AGUILAR
T. INSTITUTS ROUFFARD MARIN B.V.BA)

(A.R. nr. C.93.0040.F)
13 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si-

mont en Van Ommeslaeghe.

13 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 345
3e KAMER -

13 september 1993

1° ONDERWIJS - BUITENGEWOON ONDERWIJS - LEERLINGENVERVOER - FRANSE GEMEENSCHAP - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE.

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST Nr. 344
3c

GE·

MEENSCHAP - FRANSE GEMEENSCHAP VERPLICHTING - ONDERWIJS - BUITENGEWOON ONDERWIJS - LEERLINGENVERVOER.
KAMER -

13 september 1993

OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING) - BESLISSING
DIE AAN EEN OVEREENKOMST NIET HET
GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ WETIELIJK
TUSSEN PARTIJEN HEEFT- GEVQLG.

De verbindende kracht van een overeenkomst wordt miskend en art. 1134 B. W,

derhalve geschonden door de beslissing die aan de overeenlwmst niet het
gevolg toekent dat tussen partijen is
overeengekomen (1). (Art. 1134 B.W.)
(1) Cass., 20 dec. 1985, AR. nr. 4629 (A.C.,
1985-86, nl'. 273).

3°

VERVQER PERSONENVERVOER LEERLINGENVERVOER- BUITENGEWOON ONDERWIJS - FRANSE GEMEENSCHAP - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° De Franse Gemeenschap is

niet verplicht om te zorgen voor het
vervoer van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs derwijze dat elk
van hen afgehaald wordt van en teruggebracht wordt naar zijn woon- of verblijfplaats (1). (Art. 2 wet van 15 juli
1983; art. 20 wet van 6 juli 1970; artt. 6

tot 10 K.B. van 7 feb. 1974).
(1) Zie het antwerp van wet houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, Amendement nr. II van Mevr.
Demeester-De Meyer, Gedr.St., Kamer, 1981-82,
nr. 200/8, blz. 2.
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Nr. 345

(ZERROUKI, HAKIM T, FRAN"SE GEMEENSCHAP)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0059.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juli 1992 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 8 juni 1993, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, luidend als volgt :
schending van de artikelen 2, 4, § 1, 5, 7
van de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor
Leerlingenvervoer, 1, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 7 februari 1974 betreffende de wijze waarop de reiskosten
van leerlingen uit het buitengewoon onderwij s ten laste genomen worden door
de Staat, en 20, § 1, van de wet van 6 juli
1970 op het buitengewoon onderwijs, en
voor zoveel nodig, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest << het hager beroep (van verweerster) gegrond
verklaart, het beroepen vonnis bevestigt,
behoudens in zoverre het uitspraak doet
over de grondslag van de oorspronkelijke tegen (verweerster) zelf gerichte
vordering; met wijziging daarvan, de oorspronkelijke vordering niet gegrond verklaart en deze ontzegt aan (de eisers) die
in hun eigen naam en als wettelijke beheerders optreden over de persoon en de
goederen van hun op 30 mei 1978 geboren minderjarig kind Hassan Zerrouki,
hen in de kosten van de beide instanties
veroordeelt (...) op grand dat « krachtens
het tweede lid van artikel 20 van de wet
van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs : "De Staat, volgens de door de
Koning per type van buitengewoon onderwijs en per onderwijsniveau, op advies van de Hoge Raad voor het buitengewoon onderwijs vast te stellen regelen,
de reiskosten te zijnen laste neemt van
de gehandicapten, die zich van hun verblijfplaats, tehuis of pleeggezin naar een
inrichting of een afdeling voor buitengewoon onderwijs, of van hun verblijfplaats naar het instituut voor buitengewoon onderwijs, tehuis of pleeggezin
begeven, alsmede de kosten van de te-
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rugreis naar de plaats van vertrek, zulks
gedurende de gehele tijd dat zij buitengewoon onderwijs volgen "; die wetsbepaling de Staat thans (verweerster) enkel
ertoe verplicht de reiskosten van de gehandicapten, die zich van hun verblijfplaats, naar een inrichting voor buitengewoon onderwijs begeven, te zijnen
laste te nemen en geenszins ervoor te
zorgen dat " de kinderen die buitengewoon onderwijs volgen, van hun verblijfplaats worden afgehaald " zoals (de eisers) en de eerste rechter betogen; de
instelling voor buitengewoon onderwijs,
waar Hassan Zerrouki lessen volgt, door
(verweerster) (vroeger de Staat) erkend
of gesubsidieerd is; krachtens artikel 9
van het koninklijk besluit van 7 februari
1974 betreffende de wijze waarop de reisonkosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs ten laste genomen worden door de Staat, die inrichting het
collectief vervoer van de leerlingen overeenkomstig de voorschriften inzake organisatie die toepasselijk zijn op het rijksonderwijs, diende te organiseren, terwijl,
volgens artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit, "De staat de inrichtende
macht ter compensatie van de gedane
uitgaven voor het collectief vervoer (van
de leerlingen ... ) betoelaagt "; (verweerster) terecht erop wijst dat inzake " de
regeling " voor het vervoer, die bepaling
verwijst naar de organisatieregels voor
het rijksonderwijs, waar de Staat de kosten om het kind van zijn verblijfplaats of
te halen niet te zijnen laste moet nemen;
de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor leerlingenvervoer niets heeft veranderd aan
de verplichtingen van de Staat (thans
verweerster): sinds die wet, de centrale
diensten en de gedeconcentreerde diensten onder meer tot taak hebben "de rationalisering van het vervoer, het vastleggen van de reisroutes, het vaststellen
van de behoeften" (artikel 5, 2°, zonder
dat uit de tekst van de wet volgt dat die
bepaling geen toepassing vindt op het
vervoer van leerlingen die buitengewoon
onderwijs volgen; (verweerster) te dezen
de wet niet heeft overtreden »;

terwijl uit de gezamenlijke in het middel bedoelde bepalingen volgt dat verweerster ervoor diende te zorgen dat de
leerlingen uit het buitengewoon onderwijs werden vervoerd van hun verblijf. plaats, tehuis of pleeggezin naar de door
de Staat (heden verweerster) georganiseerde of gesubsidieerde school en omge-
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keerd; krachtens de wet van 15 juli 1983
houdende oprichting van de Nationale
Dienst voor Leerlingenvervoer immers,
(( elke Dienst voor leerlingenvervoer is
belast met het kosteloos verzekeren ( ... )
van het vervoer van leerlingen naar de
dichtstbijgelegen niet confessionele, con~
fessionele of pluralistische school ( ... )
(artikel 4, § 1); onder het vervoer wordt
verstaan « het vervoer van leerlingen
van de ophaalplaatsen of van de verblijfplaats, het tehuis of het pleeggezin of, in
het geval bedoeld door artikel 20 van de
wet van 6 juli 1970, naar de door de
Staat (heden verweerster) georganiseerde of gesubsidieerde school en omgekeerd » (artikel 2); het in artikel 20 van
de wet van 6 juli 1970 bedoelde geval het
buitengewoon onderwijs beoogt; het ko~
ninklijk besluit van 7 februari 1974 be~
treffende de wijze waarop de reisonkos~
ten van leerlingen uit het buitengewoon
onderwijs ten laste genomen worden
door de Staat, onder andere ter uitvoe~
ring van laatstgenoemde wet, met name
bepaalt dat « Dit besluit van toepassing
is op het vervoer heen en terug van leer~
lingen die buitengewoon onderwijs vol~
gen in een instituut of in een inrichting
tussen 1° hun verblijfplaats of het pleeg~
gezin of het tehuis en de inrichting (... ) ))
(artikel 1, § 1); volgens artikel 9 van dat
koninklijk besluit « De inrichtende
machten van de door de Staat gesubsi~
dieerde of erkende inrichtingen of insti~
tuten voor buitengewoon onderwijs het
collectief vervoer van de leerlingen orga~
niseren overeenkomstig de voorschriften.
inzake organisatie die toepasselijk zijn
op het rijksonderwijs )); bedoeld wordt
het buitengewoon rijksonderwijs, waar~
van onder meer sprake is in hoofdstuk II
van voormeld koninklijk besluit; noch
hierin, noch in de wet van 15 juli 1983
onderscheid wordt gemaakt tussen het
door de Staat (heden verweerster) gear~
ganiseerd onderwijs en het onderwijs
dat door hem wordt gesubsidieerd of er~
kend; in al die gevallen, wat het buiten~
gewoon onderwij s betreft, onder het ver~
voer wordt verstaan het vervoer dat
vertrekt van de verblijfplaats, het tehuis
of het pleeggezin tot de inrichting, en
omgekeerd; tot slot, de in artikel 5 van
de wet van 15 juli 1983 bedoelde moge~
Iijke rationalisering niets kan afdoen
aan de in artikel 2 van diezelfde wet ge~
geven definitie voor de Ieerlingen uit het
buitengewoon onderwijs; daaruit volgt
dat het arrest, doordat het de oorspron~
kelijke vordering tegen verweerster om
de in het middel weergegeven redenen
)>

Nr. 345

niet gegrond verklaart, aile in dat middel
aangewezen wets- en verordeningsbepa~
lingen schendt:

Overwegende dat artikel 20, eerste lid, van de wet van 6 juli 1970 op
het buitengewoon onderwijs onder
meer bepaalt dat de Staat, volgens
de bij koninklijk besluit vastgestelde regelen, de reiskosten van de ge~
handicapten die zich van hun verblijfplaats naar een inrichting voor
buitengewoon onderwijs begeven,
alsmede de kosten van de terugreis
naar de plaats van vertrek, te zijnen
laste neemt; dat het koninklijk besluit van 7 februari 1974 de wijze
vaststelt waarop die kosten ten laste
worden genomen; dat noch die wet
noch dat koninklijk besluit de Staat
ertoe verplichten te zorgen voor het
vervoer van de leerlingen van het
buitengewoon onderwijs derwijze dat
elk van hen afgehaald wordt van en
teruggebracht wordt naar zijn woonof verblijfplaats;
Overwegende dat in artikel 2 van
de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst
voor Leerlingenvervoer, in de zin
van die wet, wordt omschreven als
volgt « het vervoer van leerlingen
van de ophaalplaats of van de verblijfplaats (... ) of, in het geval bedoeld door artikel 20 van de wet van
6 juli 1970, naar de door de Staat
georganiseerde of gesubsidieerde
school en omgekeerd »;
Dat de verwijzing naar de wet
van 6 juli 1970 het gevolg is van een
amendement op het wetsontwerp
met de verantwoording dat bedoeld
wetsontwerp klaarblijkelijk het buitengewoon onderwijs beoogde en
dat voor dit onderwijs het vervoer
kan georganiseerd worden van de
woonplaats of van de verblijfplaats
van de leerling naar de school en
omgekeerd, nu het van de aard en
de graad van de handicap afhangt
of de leerling van zijn woon- of verblijfplaats moet worden afgehaald
en ernaar moet worden teruggebracht;

Dat uit de verwijzing naar de wet
van 6 juli 1970, waarvan sprake is in
artikel 2 van de wet van 15 juli 1983,
volgt dat dit vervoer niet wordt beschouwd als intern vervoer van de
inrichting en dat het binnen het toepassingsgebied van laatstgenoemde
wet valt; dat noch dat artikel noch
de andere in het middel aangewezen
bepalingen van de wet van 15 juli
1983 voorzien in de verplichting om
het leerlingenvervoer derwijze te organiseren dat iedere leerling wordt
afgehaald van en teruggebracht
naar zijn woon- of verblijfplaats;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt de eisers in
de kosten.
13 september 1993 - 3e kamer - Voarzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Biitzler en Simont.

Nr. 346
2e
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Nr. 346

KAMER -

14 september 1993

RECHTEN VAN DE MENS RECHTEN VAN DE MENS -

- REDELIJKE TERMIJN -

ART. 6 -

VERDRAG
ART, 6.1

BEGRIP.

Art. 6.1 E. V:R.M. eist weliswaar celeriteit
van de gerechtelijke procedures, maar
omvat oak het meer algemene beginsel
van de goede rechtsbedeling (1).
(1) Arrest E.H.R.M., 12 okt. 1992, Boddaert t.
Belgie, Pub!. deJa C.E.D.H., serie A, nr. 235-D.

(DELtJYKER T. BELGISCHE STAAT NANCIEN E.A.)

1\"II~.

V. FI-

ARREST

(A.R. nr. P.93.0250.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Over het derde middel:

In zoverre het middel schending
aanvoert van artikel 6, § 1, E.V.R.M.
en van het algemeen rechtsbeginsel
van de redelijke termijn in strafzaken:
Overwegende
dat
artikel
6
E.R.V.M. weliswaar celeriteit van de
gerechtelijke procedures eist, maar
oak het meer algemene beginsel van
de goede rechtsbedeling omvat;
Dat het feit en de gevolgen van de
overschrijding van de redelijke termijn op onaantastbare wijze door de
feitenrechter worden beoordeeld, in
het licht van de bewijsvoering, enerzijds, in verband met het aan die
feiten te verbinden strafgevolg, anderzijds; dat hij hierbij rekening
mag houden met alle concrete omstandigheden van de zaak;
Overwegende dat het arrest overweegt: « dat artikel 6, § 1, van het
E.V.R.M. bepaalt dat de beklaagde
het recht heeft op een behandeling
van zijn zaak binnen "een redelijke
termijn " te rekenen vanaf het ogenblik dat hij in verdenking werd gesteld of minstens kennis kreeg van
de opening van een gerechtelijk onderzoek lastens hem tot de datum
van de eindbeslissing (cfr. P. Lemmens, in : Strafrecht voor Rechtspractici, nr. 1, pag. 192); dat het "redelijk" karakter van de termijn
dient beoordeeld te worden op grand
van de concrete omstandigheden
van de zaak; dat in casu : - de veelvuldige, ernstige en bijzonder ingewikkelde feiten, waarvoor de strafvordering lastens beklaagde M. De-
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Juyker is ingesteld, een gerechtelijk
onderzoek vereisten dat hem vrijwel
onmiddellijk ter kennis werd gebracht; - beklaagde tijdens dit gerechtelijk onderzoek op geregelde
tijdstippen werd verhoord en alsdan
in kennis werd gesteld van de onderzochte en te onderzoeken bezwaren Jastens hem; - beklaagde tijdens het gerechtelijk onderzoek de
mogelijkheid heeft gehad eventuele
bezwaren van juridische of feitelijke
aard tegen het Jastens hem gevorderde en gevoerde gerechtelijk onderzoek bij te brengen; - het gerechtelijk onderzoek in beide strafdossiers met bekwame spoed werd
uitgevoerd en na de beschikking tot
mededeling van de onderzoeksrechter binnen de kortste tijd, rekening
houdend met de ingewikkeldheid en
de uitgebreidheid van de feiten ten
laste van beklaagde, werd beeindigd
door de onderzoeksgerechten (Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstelling); - de elkaar opvolgende feiten, die, indien bewezen, een
voortgezet misdrijf opleveren en
dermate met elkaar verknocht zijn
dat ze, om een goede rechtsbedeling
te verzekeren, samen ter onderzoek
en ter beoordeling voor eenzelfde
feitenrechter dienen te worden ge-

bracht, het voorwerp uitmaken van
twee
gerechtelijke
onderzoeken
(twee strafdossiers); - in dossier
not. nr. 21/2276N84 dagstelling kon
verleend worden door middel van
dagvaarding nadat het hager beroep
van onder meer beklaagde M. Deluyker werd behandeld voor de kamer
van inbeschuldigingstelling (arrest
van 8 oktober 1988); - het Openbaar Ministerie overigens in de
zaak not. 20/2296N87 reeds dagvaardde op 6 februari 1991, nauwelijks drie maanden na het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling van 2 november 1990; voor zoveel als nodig er bovendien
dient op gewezen te worden dat het
gerechtelijk onderzoek in dossier
not. nr. 20/2296N87 reeds een aanvang nam op 25 november 1987, dus
voor de beeindiging van het gerech-

Nr. 346

telijk onderzoek in de zaak not. nr.
21/2276N84; dat, rekening houdend
met bovenvermelde omstandigheden
de redelijke termijn niet werd overschreden, noch tijdens het gerechtelijk onderzoek noch naar aanleiding
van de behandeling voor de eerste
rechter of voor het hof; dat benevens het ingewikkeld en omslachtig
onderzoek, de duur van de procesvoering grotendeelds werd bepaald
door de houding van beklaagde M.
Deluyker, die nog voor de verwijzing van de zaak not. nr. 21/2276N84
door de Raadkamer op 24 juni 1988
dezelfde handelspraktij ken ongestoord verder zette en aldus een
nieuw strafrechtelijk onderzoek uitgelokt heeft; dat derhalve uit wat
voorafgaat voldoende blijkt dat het
onderzoek en de nodige proceshandelingen niettemin een normaal en
vertraagd verloop hebben gekend
met eerbiediging van het recht van
verdediging l>;
Dat met deze overwegingen de
rechters vermochten te beslissen dat
de redelijke termijn niet was overschreden, noch tijdens de afzonderlijke gerechtelijke onderzoeken in
de beide zaken, noch ingevolge hun
voeging en gezamenlijke behandeling voor de correctionele rechtbank
en het hof van beroep;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 september 1993 - 2e kamer- Voorzitter: de h. D'Haenens - Versla.ggever:
de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaatgeneraal - Advocaat: mr. H. Vandenberghe, Brussel.
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CASSATIE -

ALGEMEEN - OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN HET HOF, AARD VAN
HET CASSATIEGEDING - STMFZAKEN CASSATIEBEROEP - REGELMATIGE AFSTAND
- VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP
- INTREKKING VAN ARREST.

Het arrest dat een cassatieberoep verwerpt, wordt door het Hoi ingetrokken

wanneer, door omstandigheden die
niet aan eiser te wijten zijn, diens regelmatige afstand aan het Hoi niet ter
kennis was gebracht op het ogenblik
dat het uitspraak deed (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE NIJS T. A.G. 1824 N.V. E.A.)

ARREST

(A.R. nr. P.93.0966.N)
HET HOF; - Gelet op het vonnis,
op 8 januari 1993 in hager beroep
gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
Gelet op het door het Hof van 15
juni 1993 gewezen arrest nr.
P.93.0207.N waarbij de voorziening
van eiseres tegen voormeld vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Brussel, wat betreft de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders tegen eiseres,
verworpen wordt en eiseres veroordeeld wordt in de kosten;
Gelet op de aan onderhavig arrest
in eensluidend afschrift gehechte
vordering van de procureur-generaal
bij het Hof van Cassatie strekkende
tot intrekking van het arrest van
het Hof van 15 juni 1993;
Wat de voorziening zelf betreft :
Overwegende dat eiseres op 3 juni
1993 ter griffie van de Rechtbank
(1) Zie : Cass., 23 mei 1972 (A.C., 1972, 888); 7
juni 1988, A.R. nr. 2501 (/l.C, 1987-88, nr 611)
en de noot get. B.J.B., sub Cuss., 4 met 1988,
A.R. nr 5543 (ibid., nr 544, blz. 1126).
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van Eerste Aanleg te Brussel verklaard heeft afstand te doen van het
door haar ingestelde cassatieberoep;
Om die redenen, met aanneming
van de gronden van de vordering
van de procureur-generaal, trekt het
arrest van 15 juni 1993 van het Hof
in; verleent akte van de afstand; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
ingetrokken arrest; veroordeelt eiseres in de kosten van haar voorziening.
14 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. N. Serbruyns,

Brussel.

Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal
heeft de eer hierbij kenbaar te maken
dat de tweede kamer van het Hof van
cassatie bij een arrest gewezen op 15 juni 1993 in zake : Nijs, Christine t. : 1.
Naamloze vennootschap AG. 1824, 2.
Mertens, Alain, 3. zijn echtgenote Vaerewyk, Patricia, het cassatieberoep van eiseres heeft verworpen.
Overwegende dat eiseres op 3 juni
1993, ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, verklaard
heeft afstand te doen van het door haar
ingestelde cassatieberoep;
Dat door omstandigheden, die geenszins aan eiseres te wijten zijn, het uittreksel der minuten van de griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
waaruit die verklaring van afstand blijkt,
aan het Hof niet ter kennis was gebracht
op het ogenblik dat het over het cassatieberoep uitspraak heeft gedaan;
Dat het Hof van die afstand derhalve
geen akte heeft kunnen verlenen;
Om deze reden, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het Hof
gelieve zijn voormeld arrest van 15 juni
1993 in te trekken en alsnog over de betreffende afstand uitspraak te doen.
Brussel, 28 juni 1993,
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) J. du Jardin.
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Nr. 348
14 september 1993

2° KAMER -

UITLEVERING -

STUKKEN TOT STAVING
VAN EEN VERZOEK OM UITLEVERING OVERZENDING DOOR DE MINISTER VAN JUSTITlE AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - AUTHENTICITEIT VAN DE STUKKEN - ERKENNING.

De overzending van stukken door de mi~
nister van Justitie aan het openbaar
ministerie tot staving van een verzoek
om uitlevering houdt de erkenning in
door de aangezochte Belgische regering van de authenticiteit van de betreffende stukken (1).
(PO LVI)

ARREST

(A.R. nr. P.93.!145.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juli 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel-

Nr. 348

Overwegende dat het stuk I, C,
waarnaar de appelrechters verwijzen, deel uitmaakt van de stavingsstukken die door de diplomatieke
vertegenwoordiger van de verzoekende Finse regering werden overgemaakt aan de Belgische regering
en navolgend door de minister van
Justitie aan de procureur des Konings te Antwerpen, wat de erkenning door de aangezochte Belgische
regering van de authenticiteit van
de kwestieuze stavingsstukken inhoudt;
Dat de appelrechters door hun
motivering eisers verweer verwerpen en hun beslissing naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

ling;
Gelet op de namens eiser inge-

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

diende memorie, waarvan een door
de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gehecht en daarvan deel uitmaakt;

zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Vercraeye, Ant-

Over het middel :

Overwegende dat de appelrechters
in antwoord op het door eiser gevoerde verweer vaststellen « dat ten
onrechte opgeworpen wordt dat het
stuk, in het dossier " vonnis van
aanhouding " genoemd, geen origineel zou zijn of een authentiek afschrift; dat het tegendeel inderdaad
uit stuk I, C blijkt, vermits voormeld
vonnis in origineel ondertekend
werd door de Finse rechter >l;

14 september 1993 - 2" kamer -

werpen.

Nr. 349
2a

(1) TROUSSE en VANHALEWIJN, Uitlevering en
mternationale
rechtshulp
in
strafzaken,
(A.P.R., 1970), nrs. 301 en 306; zie : Cass,, 13
sept. 1977 (A.C., 1978, 51); 5 juni 1990, AR. nr.
4566 (A.C., 1989-90, nr. 582).

Voor-

KAMER -

15 september 1993

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - ALGEMEEN- BETEKENING AAN DE
PROCUREUR DES KONINGS -

GELDIGHEID
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Nr. 350

Ingevolge art. 40, Jaatste lid, Ger. W, is
de betekening in het buitenland of aan
de procureur des Konings ongedaan,
indien de partij op wier verzoek ze is
verricht, de woonplaats of de verblijf-

plaats of de gekozen woonplaats van
degene aan wie betekend wordt, in
Belgiii of, in voorkomend geval, in het
buitenland, kende; de rechter kan zodanige betekening aan de procureur
des Konings niet rechtsgeldig verklaren op de enkele grand dat degene aan
wie betekend is, moet bewijzen dat
zijn belangen werden geschaad en
zulks in casu niet het geval is (1).
(DE RYCKE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0234.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 november 1992 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het middel:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge artikel 40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de betekening in het
buitenland of aan de procureur des
Konings ongedaan is indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de
woonplaats of de verblijfplaats of de
gekozen woonplaats van degene aan
wie betekend wordt, in Belgie of, in
voorkomend geval, in het buitenland, kende;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat eiser « officieel
op zijn adres is ingeschreven sedert
14 augustus 1991, dus v66r de akte
van betekening van de dagvaarding »;

matigheid zijn belangen heeft geschaad, artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Dat er geen grand bestaat tot verwijzing, nu de zaak niet regelmatig
bij de politierechtbank aanhangig is
gemaakt;
Dat de kosten ten laste van de
Staat moeten blijven;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; zegt dat er geen grand is tot
verwijzing.
15 september 1993 - 2c kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 350
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CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN
VORMEN - VOR:vl EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - KENNISGEVING
- BEWIJS.

Dat het vonnis, door te beslissen
dat de betekening van de dagvaarding niet kan worden nietig verklaard, op grand dat eiser meet bewijzen dat de aangevoerde onregel-

Bij zijn toetsing of de bij art. 418 Sv. vereiste betekening van het cassatieberoep aan de persoon tegen wie het gericht is, werd gedaan, slaat het Hoi
geen acht op een eenvoudige fotokopie
van het exploot (!).

(1) Cass., 15 nov. 1991, A.R. nr 7472 (A.C.,
1991-92, nr. 144).

(1) Cass., 4 nov. 1986, A.R. nr 297 (A.C.,
1986-1987, nr 141).
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(CIEPERS
T. JAMART, LUKSE VERZEKERING N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0518.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 maart 1993 in hager beroep gewezen door de Correc~
tionele Rechtbank te Hoei;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, haar voorziening heeft
doen betekenen aan de partijen tegen wie zij gericht is; dat de door eiseres neergelegde fotokopie van de
betekeningsakte niet geldt als bewijs van betekening;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht de memarie, die op 2 april 1993 op de griffie van het Hof is neergelegd zonder
ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Melen, Luik.
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HOGER BEROEP -

Bl:RGERLIJKE ZAKEN
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VORDE-

Nr. 351

RING TOT SCJIRIFTONDERZOEK - VONNJS
DAT EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BEVEELT,

Hoger beroep staat open tegen het vonnis dat bij de uitspraak over een tussenvordering tot schriftonderzoek een
deskundigenonderzoek beveelt (1),

(Artt. 616, 893 Ger.W.)
(LEVIS T, LACROIX EA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9640)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 616, 889 en 893 van het Gerechte-

lijk Wetboek,
Overwegende dat luidens artikel
616 van het Gerechtelijk Wetboek
tegen ieder vonnis hoger beroep kan
worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt;
Dat luidens artikel 893 van genoemd wetboek de rechter uitspraak
doet, zonder mogelijkheid van voorziening, over alle vraagstukken betreffende de wijze van onderzoek,
zoals die met betrekking tot het
overleggen van de stukken van vergelijking, de plaats waar het schriftonderzoek geschiedt, de bewaring
en de teruglevering van de stukken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eerste rechter, bij de uitspraak over een tussenvordering tot
schriftonderzoek, in het vonnis van
8 mei 1989, een deskundige aangewezen heeft om de geschriften en
handtekeningen van eiser te onderzoeken en te zeggen of de met de
hand aangebrachte vermeldingen en
een van de handtekeningen op bepaalde stukken van eiser zijn;
(1) Zie Cass., 25 okt. 1991, A.R. nr
(A.C., 1991-92, nr 111),
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Overwegende dat het arrest ver~
meldt dat die beslissing geen uitspraak doet over de wijze van onderzoek in de zin van artikel 893
van het Gerechtelijk Wetboek, maar
een onderzoeksmaatregel beveelt;
Dat het wettig beslist dat het hager beroep tegen een dergelijke beslissing ontvankelijk is;
Dat het middel faalt naar recht;
Voor-

16 september 1993 - F kamer -

zitter: de h. Sace - Verslaggever: de h.
Parmentier - Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 352
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1° SCHULDVERGELIJKING -

WE'ITELIJKE SCHULDVERGELIJKING - ZICHTREKENlNG - SCHULD VAN DE BANK - FOUT VAN
DE KLANT - SCHULDVORDERING VAN DE
BANK.

20 BEWAARGEVING -

BEG RIP -

ZICHT-

REKENING.

3" BANKWEZEN,
SPAARWEZEN

KREDIETWEZEN,

BANKVERRICHTINGEN
- ZICHTREKENING - SCHULD VAN DE BANK
- FOUTVAN DE KLANT- SCHULDVORDERING
VAN DE BANK - SCHULDVERGELIJKING.

1°, 2° en 3o Wettelijke schuldvergelijking
is mogelijk tussen de schuld van de
bank jegens een klant die geld op een
zichtrekening heeft geplaatst, en de
schuldvordering die de bank op die
klant bezit wegens diens tout uit misdrijf of oneigenlijk misdrijf, nu de
zichtrekening geen bewaargeving is in
de zin van art. 1293, :ZO B. W (1).
(1) J VAN RYN en J. HEENEN, Principes de
droit commeJ•cial, dl. IV 1988, blz. 336, nr. 455.

(GENERALE BANK N.V. T. BAXTER TRAVi';NOL)

ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. 9650)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1289, 1290, 1291, 1293, inzonderheid 1293, eerste lid, en 1293, zo, 1915,
1937 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest beslist: 1. dat eiseres geen fout had begaan door de vervalste overschrijvingsopdracht ten bedrage
van 840.000 frank uit te voeren op de rekening van verweerster ten voordele van
de hr. Van Den Bulcke; 2. dat daarentegen de hr. Van Den Bulcke, door het vervalsen van de door eiseres uitgevoerde
overschrijvingsopdracht
van
840.000
frank had gehandeld als bediende van
verweerster, waardoor laatstgenoemde
krachtens artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek tot beloop van het
verschuldigde bedrag aansprakelijk was;
dat het niettemin weigert de wettelijke
schuldvergelijking toe te passen tussen
de schuldvordering tot schadevergoeding
die eiseres uit dien hoofde jegens verweerster bezat en de wederkerige
schuldvordering die laatstgenoemde op
eiseres bezit, en eiseres veroordeelt om
het volledig bedrag van 840.000 frank,
verhoogd met de moratoire intrest vanaf
7 januari 1985, aan verweerster terug te
betalen, op grand dat « de bij (eiseres)
geopende zichtrekening van (verweerster) een contract van bewaargeving van
geld op zicht inhoudt dat voornamelijk
tot doel heeft het geld van de klant te
bewaren en hem de diensten van de
bank te verlenen; dat de bankier die het
geld in bewaring neemt een verplichting
tot teruggave heeft naar analogie van die
welke op de bewaarnemer rust krachtens artikel 1937 van het Burgerlijk Wethoek; dat het contract waarbij geld in bewaargeving wordt gegeven de bankier
immers tal van verplichtingen oplegt,
waaronder de verplichtingen om het credi-tsaldo geheel of gedeeltelijk terug te
betalen, wanneer de klant daarom vraagt
(zie Van Ryn en Heenen, Principes de
droit commercial, dl. IV, nr. 456, blz. 336
- zie ook Cass., 27 september 1990, J.T.,
1991, blz. 88); dat de bank haar contrac-
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tuele verbintenissen niet nakomt, wan~
neer zij de rekening van haar klant debiteert zonder daartoe opdracht te hebben
gekregen; dat een vals order gelijkstaat
met afwezigheid van opdracht; dat de
bank zich evenmin op overmacht kan beroepen, vermits overmacht de nakoming
van haar verplichting tot teruggave niet
onmogelijk maakt, daar die verplichting
betrekking heeft op soortzaken; dat bijgevolg de bankier in beginsel bet risico
moet dragen van een overschrijvingsopdracht, die niet beantwoordt aan de definitie van cheque of daarmee niet wettelijk kan worden gelijkgesteld; dat de
niet-tegenstelbaarheid van de vervalste
order volgt uit de beginselen inzake de
aansprakelijkheid van de bankier als bewaarnemer van gelden en niet uit artikel
1239 van het Burgerlijk Wetboek dat een
werkelijke schuld veronderstelt alsook
een betaling, door de schuldenaar verricht om die schuld te doen tenietgaan
(wat de niet-toepassing van artikel 1239
van het Burgerlijk Wetboek betreft, zie
Brussel, 18 december 1987, R.D.C.B.,
1989, blz. 788); dat de redengeving van de
eerste rechter op dit punt niet kan worden gevolgd », en dat « de verplichting
tot teruggave die voor de bank voortvloeit uit haar rekening-overeenkomst
met haar klant, voor haar een resultaatsverbintenis is; dat de vraag niet is of de
bankier al dan niet aansprakelijk is jegens de houder van de rekening, maar
dat het enkel erom gaat vast te stellen
dat hij niet bevrijd is van zijn verplichting als bewaarnemer, dat de fout van de
ad interim bij (verweerster) tewerkgestelde bediende de bank niet bevrijdt,
oak al ontslaat ze hem van haar aansprakelijkheid als dienstverlener »; dat
de wettelijke schuldvergelijldng niet
mag worden toegepast, wanneer de bewaarnemer, die tot teruggave gehouden
is, niet de exceptie van schuldvergelijking mag tegenwerpen aan de schuldvordering die hij op de bewaargever bezit;
dat artikel 1293 immers bepaalt dat
schuldvergelijking plaatsheeft, uit welke
oorzaak de wederzijdse schulden ook
ontstaan, uitgezonderd in drie gevallen,
onder meer in geval van een eis tot teruggave van iets dat in bewaring of in
bruikleen is gegeven (1293, 2°); dat het
trouwens niet aanvaardbaar is dat wettelijke schuldvergelijking mogelijk zou zijn
tussen het creditsaldo op een depositorekening bij de bank en de schuldvordering tot schadevergoeding die een bank
op haar klant kan hebben wegens diens
fout uit misdrijf of oneigenlijk misdrijf,
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terwijl, ... , vierde onderdeel, artikel
1293 van het Burgerlijk Wetboek wettelijke schuldvergelijking toestaat tussen
wederkerige, vervangbare, vaststaande
en opeisbare schuldvorderingen, uit welke oorzaak de wederzijdse schulden ook
ontstaan, behalve in de uitzonderingsgevallen die het bepaalt en die zich te dezen niet voordeden, omdat onder meer
de rekening bij de bank geen contract
van bewaargeving is in de zin van artikel 1293, 2" van het Burgerlijk Wetboek;
het arrest, in zoverre het de wettelijke
schuldvergelijking tussen de schuldvordering van verweerster tot teruggave
van bet deposito en de wederkerige
schuldvordering van eiseres tot schadevergoeding uitsluit omdat die schuldvergelijking, gezien de oorzaak van die
schuldvorderingen, onmogelijk is, oak al
zouden die schuldvorderingen voldoen
aan de vereisten van artikel 1291 van het
Burgerlijk Wetboek, artikel 1291 alsook
de artikelen 1289, 1290 en 1293, inzonderheid eerste lid, en 2°, van het Burgerlijk
Wetboek schendt:

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
1293 van het Burgerlijk Wetboek
schuldvergelijking plaatsheeft, uit
welke oorzaak de wederzijdse schulden ook ontstaan, uitgezonderd in
geval van: ( ... ) 2' een eis tot teruggave van iets dat in bewaring of in
bruikleen is gegeven;
Overwegende dat die uitzondering
niet van toepassing is op een zichtrekeningscontract bij een bank;
Overwegende dat het arrest, door
het tegendeel te beslissen en door
bovendien te oordelen dat wettelijke
schuldvergelijking << niet mogelijk is
tussen het creditsaldo op een depositorekening bij de bank en de
schuldvordering tot schadevergoeding die een bank op haar klan! kan
hebben wegens diens fout uit misdrijf of oneigenlijk misdrijf », de in
het onderdeel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, ... , vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het de
door eiseres tegengeworpen exceptie
van schuldvergelijking verwerpt en
uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
16 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace - Verslaggever: de h.
Parmentier - Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.
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algemene voorwaarden overeengekomen tussen de afzender en de commissionair-expediteur (1). (Art. 1165 B.W.)
(EDMOND DEPAIRE N.V. T. EMPRESA TEXTIL DE
FELGUEIHAS " BELCOR » VENN. NAAR PORTUGEES RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 8041)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 18 september 1987;
Gelet op het bestreden arrest, op
22 mei 1991 door het Hof van Beroep te Antwerpen op verwijzing gewezen;
Over het tweede onderdeel van het
middel., gesteld als volgt: schending van
de artikelen ( ... ) 1134, 1165 en 1994, lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek,
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1"

KAMER-

17 september 1993

COMMISS!E -

COMMISSIE-OVEREENKOMST
ALGEMENE VOORWMRDEN - Co:\1MISSJO~AIR-EXPEDITEUR OVERDRACHT VAN
OPDRACHT - TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

-

Wanneer een commissionair-expediteur

op grand van de hem toevertrouwde
opdracht en voor rekening van de committent deze opdracht overdraagt aan
een andere expediteur, die ze aanvaardt, treedt de gesubstitueerde expediteur toe tot de commissie-overeenkomst en is aldus gebonden door de

doordat, het bestreden arrest het hager beroep van eiseres tot cassatie ontvankelijk, doch ongegrond heeft verklaard en eiseres zonder beperking aansprakelijk heeft gesteld voor de schade
die verweerster geleden heeft o.m. op
grond van de overwegingen dat: (( (... ) de
uitdrukkelijke aanvaarding door Belcor
op 29 december 1980 van de algemene
voorwaarden van de Portugese commissionair-expediteurs voor een welbepaalde
door Jorge Oliveira te verzorgen verzending niet noodzakelijk impliceert dat deze partijen oak de andere verzendingen
aan die voorwaarden hebben willen onderwerpen; dat, wat er ook van zij, de
overeenkomst tussen de committent en
de commissionair-expediteur niet noodzakelijk volledig identiek hoeft te zijn
aan de overeenkomst die deze in uitvoering van zijn mandaat sluit met een gesubstitueerd lasthebber; dat niet ingeroepen wordt dat Jorge Oliveira Depaire
ervan in kennis heeft gesteld dat haar
algemene voorwaarden door Belcor aanvaard waren geworden en deel uitmaakten van de expediteur-commissieovereen(1) Cass., 17 juli 1873, B.J., 1873, 978; VAN
en HEENEN, Pdncipes de droit commercial,
uitg. 1960, III, nr. 2372 e.v.; uitg. 1988, IV, nr,
920 e.v.; P.A. FORIER, Les contrats commerciaux - Chronique de jurisprudence {1970-1980),
T.B.H., 1983 (107) 165; lees over de hoedanigheid « comiflsionair-expediteur » en « commissionair-vervoerder ,, de noot get. F. PONET, in
T.B.H., 1984, 702.
RYN
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komst; dat anderzijds Jorge Oliveira en
Depaire niet eens overeengekomen zijn
omtrent hun eigen respektieve algemene
voorwaarden; dat het duidelijk is dat Depaire de algemene voorwaarden van de
Portugese
commissionairs-expediteurs
niet heeft aanvaard, nu zij in haar handelsdocumenten en brieven verwijst naar
haar algemene voorwaarden, in feite deze van de Belgische commissionair-expediteurs

»,

terwijl, ( ... ),

krachtens art. 1165 B.W.

overeenkomsten weliswaar enkel gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen, en derden geen nadeel
toebrengen of hun tot voordeel strekken;
vanaf het moment dat de uit de overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand tot
stand is gekomen, derden echter de gevolgen die hij tussen de contracterende
partijen teweegbrengt, moeten erkennen
en zich daarop ook kunnen beroepen,
hetzij ter verantwoording van de verdering die zij tegen een van de partijen instellen, hetzij als verweermiddel tegen
de rechtsvordering die een van die partijen tegen hen zou instellen : eiseres in
cassatie zich aldus terecht op de tussen
de oorspronkelijke commissiegever (verweerster in cassatie) en de commissionair bedongen algemene voorwaarden
(de Portugese expeditievoorwaarden) kon
beroepen, en meer bepaald op de daarin
opgenomen aansprakelijkheidsbeperking
- als verweermiddel tegen de rechtstreekse vordering, die verweerster tegen haar had ingesteld, en terwijl de
oorspronkelijke lasthebber (commissionair) bij het doorgeven van zijn opdracht
als vertegenwoordiger van de lastgever
(commissiegever) optreedt, zodat de indeplaatsgestelde ook lasthebber is t.o.v. de
oorspronkelijke lasthebber en hij aan deze excepties kan tegenwerpen, geput uit
de voorwaarden waaraan de tussenkomst van de oorspronkelijke lasthebber
was onderworpen en die deze laatste, als
vertegenwoordiger van de aansprakelijke
lastgever heeft aanvaard en overgedragen; de aanvaarding van de voorwaarden
door eiseres bovendien zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan geschieden; de
louter voorgedrukte verwijzing naar de
eigen algemene voorwaarden op handelsdocumenten niet inhoudt dat de toepasselijkheid van de tussen de oorspronkelijke partijen bedongen voorwaarden
niet werd aanvaard; die loutere vaststelling bovendien niet toelaat om tot de ontstentenis van aanvaarding van die algemene voorwaarden te besluiten; zodat
het bestreden arrest, op grond van de
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loutere vaststellingen dat de oorspronkelijke lasthebber eiseres in cassatie niet
van de Portugese commissionair-expediteurs in kennis had gesteld en dat deze
laatste in haar handelsdocumenten
(d.m.v. voorgedrukte verwijzing) naar
haar eigen algemene voorwaarden verwees, niet wettig kon beslissen dat eiseres de Portugese voorwaarden niet heeft
aanvaard en dus niet aan de oorspronkelijke lastgever-committent, titularis van
een rechtstreekse vordering kan tegenwerpen en aldus de artikelen 1134, 1165
en 1994, lid 2 van het Burgerlijk Wethoek heeft miskend :

Overwegende dat het arrest ervan
uitgaat dat de commissionair-expediteur Jorge Oliveira, in uitvoering
van zijn mandaat, een overeenkomst heeft gesloten met eiseres als
« gesubstitueerde lasthebber » en
dat « deze commissionair-expediteur
de naam van haar committent vooraf heeft bekendgemaakt »; dat het
aldus aanneemt dat de oorspronkelijke commissie-overeenkomst de
mogelijkheid van substitutie inhield,
dat Jorge Oliveira voor rekening
van de afzender beroep deed op een
andere expediteur en dat eiseres tot
de commissie-overeenkomst is toegetreden;
Overwegende dat, als een commissionair-expediteur op grand van de
hem toevertrouwde opdracht en
voor rekening van de committent de
hem toevertrouwde opdracht overdraagt aan een andere expediteur,
die de opdracht aanvaardt, de gesubstitueerde expediteur toetreedt
tot de commissie-overeenkomst en
aldus gebonden is door de algemene
voorwaarden overeengekomen tussen de afzender en de commissionair-expediteur;
Dat het arrest, door te dezen te
oordelen dat << de overeenkomst tussen de committent en de commissionair-expediteur niet noodzakelijk
volledig identiek hoeft te zijn aan de
overeenkomst die (de commissionair-expediteur) in uitvoering van
zijn mandaat sluit met een gesubstitueerd lasthebber ''• de in het onder-
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dee! aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste onderdeel van het middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de algemene voorwaarden van
de Portugese commissionairs-expediteurs niet toepasselijk zijn, de N.V.
Edmond Depaire veroordeelt tot betaling van 8.651.611 frank met interest, en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 september 1993- 1e kamer- Voorzitter: de h. Baete-Swinnen - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.
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§ 1, ZESDE LID, TWEEDE DEEL, FINANCIE-

RINGSWET 16 .JAN. 1989 BEDOELDE « ANDERE
SCHULDEN » - VASTSTAAND KARAKTER VAN
DIE SCHULDEN - TIJDSTIP.

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST

-

RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR GE"
MEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - VERPLICIITINGEN BETREFFENDE SCHULDEN - GEHOUDENHEID VAN DE STAAT VOOR DE IN ART. 61,
§ 1, ZESDE LID, TWEEDE DEEL, FINANCIERlNGSWET 16 JAN. 1989 BEDOELDE « ANDimE
SCHULDEN,- VASTSTAAND KARAKTER VAN
DIE SCHULDEN - BEGRIP.

30 GEMEENSCHAP EN GEWEST

-

RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - VERPLICHTINGEN BETREFFENDE OVERGEDRAGEN GOEDEREN - HANGENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES - DRAAGWIJDTE - TIJDSTIP.

1o Het vaststaand karakter van de in
art. 61, § 1, zesde lid, tweede deel, Financieringswet 16 jan. 1989 bedoelde
« andere schulden« die ten laste blijven van de Staat, dient beoordeeld te
worden op datum van 31 dec. 1988 (1).
2° Wanneer de aansprakelijkheid voor
en de omvang van de schade voor de
rechter wordt betwist, staat de schuld
slechts vast, in de zin van art. 61, § 1,
zesde lid, tweede deel, Financieringswet 16 jan. 1989, op het ogenblik dat
de betwisting met betrekking tot de
aansprakelijkheid en de schade is beslecht (2).
3° Wanneer een gerechtelijke procedure

hangende is inzake verplichtingen betreffende de krachtens art. 57, § 2, Financieringswet 16 jan. 1989 aan de Gewesten overgedragen goederen, blijft
de Staat enkel schuldenaar van verplichtingen waarover op 31 dec. 1988
een definitieve en in kracht van gewijsde gegane eindbeslissing was gewezen (3).
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KAMER -

17 september 1993

1o GEMEENSCHAP

EN

GEWEST

RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR GE1\IEENSCHAPPEN EN GEWESTEN -

VERPLICH-

TINGEN BETREFFE!':DE SCHULDEN -

GEHQU-

DENHEID VAN DE STAAT VOOR DE IN ART. 61,

(1) Cass., 11 dec. 1992, A.R. nr. 7886 (A.C,
1991-92, nr. 785); zie : Cass., 24 april 1992, A.R
nr. 7818 (ibid., 1991-92, nr. 448).
(2) Zie : Cass., 11 april 1986, A.R. nr. 4943
(A.C, 1985-86, nr. 493),
(3) Cass,, 24 sept 1992, A.R. nr. 9406, en 29
okt. 1992, A.R. nr. 9386, (A.C., 1991-92, nrs. 628
en 704).
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(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT VOOR
INSTITUTIONELE
STAAT.SSECRETARJS
HERVOHMINGEN EELAST MET DE HI~RSTRUCTU·
HERING VAN HET MINISTERIE VAN OPENBARE
WERKEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7940)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over ilet eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 57,§§ 2, 5 en 7, 61, § 1, eerste,
zesde en achtste lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en
de gewesten, 6, § 1, X, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988,
doorda.t het bestreden arrest van hervorming, na eiser in cassatie op de
hoofdvordering veroordeeld te hebben tot
betaling van de sommen van 594.967 fr.
en van 122.816 fr. aan de rederij van het
schip m/t Piraeus en aan de verzekeraars, de door eiser tegen verweerder ingestelde vordering om hem te vrijwaren
voor deze veroordelingen ongegrond verklaart op volgende gronden : dat de gemeenschappen en gewesten, luidens artikel 61, § 1, eerste lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en
gewesten, in werking getreden op 1 januari 1989, de rechten en de verplichtingen van de Belgische Staat overnemen
in zoverre zij betrekking hebben op de
bevoegdheden die hen werden toegekend
bij de wet van 8 augustus 1988, met inbegrip van de rechten en verplichtingen
die voortkomen uit hangende gerechtelijke procedures; dat de openbare werken aan waterwegen overeenkomstig artikel 4, § 11, van de wet van 8 augustus
1988 behoren tot de gewestelijke bevoegdheden; ... dat artikel 61 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 niet aileen de procesrechterlijke, maar tevens
de verbintenisrechtelijke opvolging regelt in de bedoelde materies; dat uit de
regel dat de gemeenschappen en gewesten van de Staat de rechten en verplichtingen overnemen << die voortkomen uit
hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures » volgt dat aileen de lasten
die voortkomen uit rechterlijke uitspra-
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ken die definitief zijn voor 1 januari 1989
door de Belgische Staat dienen gedragen
te worden en, a contrario, de lasten die
voortkomen uit rechterlijke beslissingen
die nag niet definitief zijn op voormelde
datum door de gemeenschappen en gewesten dienen gedragen te worden; dat
derhalve de lasten die uit huidig arrest
voortspruiten definitief door het Vlaams
Gewest dienen gedragen te worden; dat
de vordering in vrijwaring tegen de Belgische Staat dan wei ontvankelij k, doch
niet gegrond is; dat het door het Vlaams
Gewest aangevoerde artikel 57 van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 in onderhavige zaak geen toepassing vindt nu
het betrekking heeft op verplichtingen
die betrekking hebben op goederen
waarvan de eigendom wordt overgedrag~n; dat weliswaar de verplichting om de
schade te vergoeden, o.m. op grand van

artikelen 1382 of 1384, lid 1, B.W., ontstaat op het ogenblik dat zij zich voordoet, maar dit geen uitstaans heeft met
de vraag wie de vergoeding van de schade moet dragen in het kader van de
rechtsopvolging naar aanleiding van de
staatshervorming,

terwijl, eerste onderdeel, de motieven
van het bestreden arrest, volgens dewelke artikel 61 van de bijzondere wet van
16 januari 1989 niet alleen de procesrechterlijke, maar tevens de verbintenisrechtelijke opvolging regelt, dubbelzinnig
zijn; dat immers eiser uitdrukkelijk
staande hield dat beide verschillend geregeld waren en uit de motieven niet
kan uitgemaakt worden of de rechters
menen dat de rechtsopvolging al dan
niet noodzakerlijkerwijze de verbintenisrechtelijke opvolging impliceert, dat
daardoor eveneens onvoldoende op dit
verweer werd geantwoord (schending
van art. 97, van de Grondwet); dat daarbij in aile geval procesrechterlijk en verbintenisrechtelijke opvolging in de Bijzondere Financieringswet ter zake onderscheiden geregeld zijn en de procesrechtelijke opvolging van de Staat door
eiser in het geding betreffende de kwestieuze schuld, ontstaan in 1979 ingevolge
de door de Staat begane fout, geenszins
inhoudt dat eiser daarvoor oak verbinte. nisrechtelijk aansprakelijk zou zijn; daar
deze schuld vaststond en de betaling ervan gevraagd was lang v66r 31 december
1988; dat derhalve het ogenblik waarop
de schade ontstaan is, alhoewel vreemd
aan de procesrechterlijke opvolging, in
voorkomend geval bepaald is voor de
verbintenisrechtelijke opvolging (schen
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ding van art. 57,§§ 5 en 7, 61, § 1, !eden
1, 6 en 8, van de bijzondere wet van 16

januari 1989),
tweede onderdeel, eiser in zijn

appel~

conclusie (blz. 4, lid 7, en blz. 5) uitdrukkelijk als grand van de door hem tegen
verweerder ingestelde vordering tot vrijwaring het artikel 61, § 1, zesde lid, van
de bijzondere wet van 16 januari 1989 inriep, krachtens hetwelk verweerder ook
gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december 1988 als het
gaat om uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden,
of als het gaat om schulden die vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op 31 december 1988; dat eiser staande hield dat de
kwestieuze schade ontstaan was lang
v66r 1 januari 1989 en de betaling ervan
op regelmatige wijze werd aangevraagd
volgens de geldende wetten en reglementen, zodat de vordering tot vrijwaring in
alle geval gegrond was; dat het bestreden arrest de vordering tot vrijwaring
heeft verworpen zonder op dit middel te
antwoorden (schending van art. 97, der

Grondwet),
derde onderdeel, op het principe, val-

gens hetwelk de gemeenschappen en de
gewesten de rechten en verplichtingen
van de Staat overnemen die betrekking
hebben op de bevoegdheden die hen werden toegekend bij de wet van 8 augustus
1988, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures, door de wet eveneens uitzonderingen worden bepaald; dat nl. de Staat
gebonden blijft, voor de uitgaven in verband met de aan de gewesten overgedragen bevoegdheden inzake de waterwegen, door de bestaande verplichtingen op
31 december 1988, wanneer het gaat om
een schuld die vaststaat op deze datum
en de betaling ervan regelmatig werd
aangevraagd op dezelfde datum; dat onderhavige schuld, spruitende uit een quasi-deliktuele verbintenis, reeds vaststond
op 18 mei 1979, datum van het ongeval,
en de betaling ervan regelmatig was
aangevraagd op 30 januari 1981, datum
van het gedinginleidend exploot, zodat
de Staat door deze verplichting gebonden blijft, ongeacht het feit dat de
gerechtelijke uitspraak over deze verplichting nog niet definitief was v66r 1
januari 1989; dat immers het vaststaan
van de schuld niet bepaald wordt door
het bestaan van een definitieve gerechtelijke beslissing, maar door de zekere
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aard van de schuld, hetgeen afhangt van
haar principieel verschuldigd zijn ervan
(schending van art. 61, § 1, leden 1 en 6,
van de Bijzondere wet van 16 januari
1989), 6, § 1, X, 2°, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980),
vierde onderdeel, het bestreden arrest
ten onrechte oordeelt dat artikel 57 van
de Bijzondere Financieringswet ter zake
niet toepasselijk zou zijn nu het betrekking heeft op verplichtingen betreffende
goederen waarvan de eigendom wordt
overgedragen; dat immers enerzijds het
Kanaal Brugge-Oostende, waarin het ongeval gebeurde, bij artikel 57, § 2, van de
Bijzondere Financieringswet door de
Staat aan de gemeenschappen en gewesten werd overgedragen en anderzijds de
schuld, waarop de overdracht betrekking
heeft, ontstaan is op grand van artikel

1384, lid 1, B.W. uit het feit dat de Staat
het kanaal, met gebreken behept, onder
zijn bewaking had; dat dientengevolge
het bestreden arrest ten onrechte heeft
geoordeeld dat het ter zake niet ging om
een verplichting die betrekking had op
goederen waarvan de eigendom werd
overgedragen (schending van art. 57, §§ 2
en 5, van de bijzondere wet van 16 ja-

nuari 1989) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser aanvoert
dat de schuld, ontstaan door de quasi-delictuele verbintenis van de
Staat, vaststaat in de zin van artikel
61, § 1, eerste en zesde lid, van de
Financieringswet 1989, op de datum
van het ongeval, zijnde 18 mei 1979,
en dat de betaling regelmatig is aangevraagd op 30 januari 1981, zijnde
de dag waarop de Staat is gedagvaard;

Overwegende dat een schuld van
meet af aan slechts vaststaat, als ze
gemakkelijk en prompt effen kan
worden gemaakt;
Overwegende dat, indien, zeals te
dezen, de aansprakelijkheid en de
omvang van de schade voor de rechter wordt betwist, de schuld slechts
vaststaat op het ogenblik waarop de
betwisting met betrekking tot de
aansprakelijkheid en de schade is
beslecht; dat de vervulling van voormelde voorwaarden pas bij de uitspraak van het bestreden arrest, dit
is op 4 juni 1991, werd vastgesteld;
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Dat het onderdeel niet kan worw
den aangenomen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op
grand van artikel 61 van de Financieringswet oordeelt dat het Vlaamse Gewest zowel procesrechtelijk als
verbintenisrechtelijk de Belgische
Staat opvolgt, dat het de in het mid·
del aangevoerde dubbelzinnigheid
niet bevat;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;

Overwegende dat artikel 61, § 1,
eerste lid, van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en gewesten, bepaalt : « Tenzij
in deze wet anders wordt bepaald,
nemen de Gemeenschappen en Gewesten de rechten en verplichtingen
van de Staat over die betrekking
hebben op de bevoegdheden die hen
worden toegekend bij de wet van 8
augustus 1988 tot wijziging van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming van de instellingen,
met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures >>; dat artikel 61, § 1, zesde lid, bepaalt : " Wat andere uitgaven betreft dan deze die beoogd
worden in de hierboven vermelde leden, 2, 3 en 4 blijft de Staat eveneens gebonden door de bestaande
verplichtingen op 31 december 1988 :
hetzij wanneer de betaling ervan
verschuldigd is op deze datum als
het gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling
ervan op regelmatige wijze werd
aangevraagd op dezelfde datum in
overeenstemming met geldende wetten en reglementen »; dat, naar luid
van artikel 61, § 1, achtste lid, in geval van geschil, de gemeenschap of
het gewest steeds de Staat bij de
zaak kan betrekken en de Staat
steeds in de zaak kan tussenkomen;
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Overwegende dat die regel even·
eens terug te vinden is in artikel 57,
§ 5, van diezelfde wet voor de
rechtsopvolging betreffende de goederen van rechtswege overgedragen
aan de gemeenschappen en gewesten, welke de rechten en verplichtingen van de Staat aangaande deze
goederen overnemen met inbegrip
van de rechten en verplichtingen
verbonden aan hangende en toekomstige rechtsgedingen, behalve
voor verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering kan worden
geeist v66r de datum van de eigendomsoverdracht op 1 januari 1989
en waarbij bepaald wordt dat de
Staat, in geval van geschil, steeds
vrijwillig of gedwongen kan tussenkomen;
Overwegende dat uit het antwoord
op het derde onderdeel volgt dat de
schuld slechts vaststaat bij de uitspraak van het bestreden arrest, dit
is op 4 juni 1991;
Dat, nu het vaststaande karakter
van de schuld in het kader van artikel 61, § 1, zesde lid, van de Financieringswet 1989, dient te worden
beoordeeld op de datum van 31 december 1988, het onderdeel in zoverre, ook a! was het gegrond, niet tot
cassatie kan leiden en derhalve, bij
gebrek aan-belang, niet ontvankelijk
is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest met
de in het middel weergegeven rede·
nen het in het onderdeel bedoeld
verweer verwerpt en de conclusie
van eiser beanwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat, wanneer een
gerechtelijke procedure hangende is
inzake verplichtingen betreffende de
krachtens artikel 57, § 2, van de Fi·
nancieringwet 1989, overgedragen
goederen, de Staat enkel schuldenaar blijft van verplichtingen waarover op 31 december 1988 een defini·
tieve en in kracht van gewijsde
gegane eindbeslissing was gewezen;
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Dat ter zake de bedoelde verplicbting bet voorwerp is van bet gescbil
en derbalve erover nog geen definitieve en in kracbt van gewijsde gegane uitspraak is gewezen;
Dat bet onderdeel niet tot cassatie
kan leiden en mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 september 1993- te kamer- Voor-

zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Ferrier
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier, Van Heeke en De Gryse.
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HUUR VAN GOEDEREN-
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HU!SHUUR-

EINDE -WET OP DE BESCHERMING VAN DE
GEZINSWONING BEEINDIGING VAN DE
OVEREENKOMST DOOR DE VERHUURDER OF
DE VERKRIJGER - RECHTSPERSOON.

Een rechtspersoon kan verhuurder of
verkrijger van het verhuurde goed zijn
in de zin van art. 4, § 1, a, wet 22 december 1989 op de bescherming van de
gezinswoning (1).
(1) Zie: VAN 0EVELEN, A., De wet van 22 dec.
1989 op de bescherming van de gezinswoning,
T.B.B.A., 1990, 183-289, nr. 29.

(LANDA-MENSIES T. N.V. INTERMARii\1E)

ARREST

(A.R. nr. 7942)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 30 oktober 1990 in
boger beroep gewezen door de
Recbtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 4, § 1, inzonderheid littera a van de wet van 22 december 1989 op de bescherming van de
gezinswoning,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, de
vordering van verweerster die ertoe
strekte de huuropzegging van 28 maart
1990 geldig te horen verklaren, ontvankelijk en gegrond verklaart en de ontruiming van het pand beveelt op grand van
de volgende overwegingen : « dat (eisers)
stellen dat een naamloze vennootschap
niet kan beschouwd worden als degene
... die het inzicht heeft, ... , om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed te
bewonen en vanzelfsprekend niet kan
beschouwd worden als degene ... die het
inzicht heeft, ... om ... , het op dezelfde
wijze te doen bewonen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen,
zijn bloedverwanten in opgaande lijn,
zijn echtgenoot, ... )>; dat art. 4, § 1, 1ste
lid bepaalt wie er een einde kan stellen
aan de huurovereenkomst ondanks de
wettelijke huurverlenging en buiten de
gevallen bedoeld in art. 3 van de wet.
Art. 4, § 1, 1ste lid duidt aan « de verhuurder » of << de verkrijgen van het verhuurde goed ». Op zichzelf zijn deze begrippen duidelijk en geven zij ondubbelzinnig een rechtspositie aan die zowel
door een natuurlijke persoon als door
een rechtspersoon kan ingenomen worden; dat uit de samenlezing van het geheel van art. 4 evenmin blijkt dat de
wetgever slechts een bepaald soort van
(( verhuurder » of « verkrijger », nl. de
natuurlijke personen, bedoelde. Het begrip « verhuurder » of « verkrijger »
wordt immers in art. 4, § 1a en art. 4,
§ 1b op dezelfde wijze gesubstitueerd
door het persoonlijk voornaamwoord
(( hij )>. Dit vervangwoord in art. 4, § 1b
wijst zowel op natuurlijke personen als
rechtspersonen. Er wordt immers geen
element voorgelegd waaruit zou kunnen
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afgeleid worden dat de wetgever de opzegmogelijkheid wegens verbouwing,
heropbouw of renovatie aan rechtspersonen heeft willen onthouden. De Raad
van State heeft in zijn advies op de
wet
gewezen
op
het
feit
dat
vastgoedmaatschappijen gemakkelijker
aan de voorwaarde van art. 4, § lb kunnen beantwoorden dan kleine of rniddelgrote eigenaars. (Parl.St., Senaat, 89-90,
nr. 847/1, p. 21); hieruit blijkt de
overtuiging dat zowel natuurlijke personen als maatschappijen gebruik kunnen
maken van art. 4, § 1b en dat derhalve
-door het woord « hij » in art. 4, § lb de
verhuurder of verkrijger zonder onderscheid in persoon wordt aangeduid. Er is
nu geen tekstargument om te stellen dat
hetzelfde woord « hij >> in hetzelfde wetsartikel, gebruikt om dezelfde woorden te
vervangen, een andere en meer beperkte
betekenis zou hebben of een bepaalde
soort van personen zou uitsluiten; dat
art. 4, § 1a en art. 4, § 1b ten andere
slechts gevallen beschrijft waarin de verhuurder of de verkrijger zich moet bevinden, of voorwaarden aangeeft waaraan de verhuurder of de verkrijger moet
voldoen, doch hierin geen discriminatie
op grand van de aard van de verhuurder
of de verkrijger wordt gevonden; dat appellanten verder stellen dat art. 4, § 1a
onmogelijk rechtspersonen kan bedoelen
daar er in het artikel wordt verwezen
naar de afstammelingen, bloedverwanten, echtgenoot, enz ... Hieruit kan echter
aileen maar afgeleid worden dat de verhuurder of verkrijger, natuurlijk persoon, een bijkomende opzegmogelijkheid
wordt geboden. Doch het betekent niet dat
de rechtspersonen hierdoor zouden uitgesloten zijn van de eerste opzegmogelijkheid. Dat appellanten opwerpen dat art.
4, § 1a de voorwaarde van « persoonlijk
en werkelijke bewoning » stelt, waaraan
een rechtspersoon niet zou kunnen voldoen; de terminologie van de wet van 22
december 1989 is op dit punt vergelijkbaar met de teksten van de tijdelijke
huurwetten, waarin aanvankelijk sprake
was van « persoonlijk en effektief betrekken ' (art. 6, § 1 wet 10 april 1975;
art. 5, § 1 wet 27 december 1977) en nadien van « effektief betrekken » (art. 4,
§ 4b wet van 23 december 1980; art. 4, § 4
wet van 24 december 1981; art. 4, § 4b
wet van 30 december 1982). Deze teksten
hebben aanleiding gegeven tot een toepassing die niet aileen beperkt bleef tot
het bewonen, in de enge betekenis van
deze term, maar ook het betrekken voor
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o.a. commerci€le doeleinden mogelijk
maakte (Hubeau, Laneksweerdt & Vande Lanotte, De tijdelijke huurwet 1990,
Antwerpen, 1990, p. 41; Van Oevelen A,
De wet van 13 november 1978 tot tijdelijke regeling van de huurovereenkomsten, R. W, 78-79, k. 2214; Van Oevelen,
A., De nieuwe tijdelijke huurwet van 23
december 1980, meer dan een coOrdinatie, T.P.R., 1981, p. 122); dat de wet van
22 december 1989 weliswaar de term
« bewonen >} gebruikt i.p.v. « betrekken »,
doch hieruit niet tot de enge interpretatie van het bewonen kan besloten worden. Uit de franstalige versies van de tijdelijke huurwetten als van de wet van 22
december 1989 blijkt immers dat hierin
slechts een en dezelfde term wordt gebruikt, nl. « occuper >>, Een vermeend onderscheid, afgeleid uit het nederlandstalig woordgebruik van de wetgever, vindt
geen steun in de franstalige tekst; dat
niet wordt aangetoond dat onder persoonlijke en werkelijke bewoning niet
zou verstaan worden het vestigen van de
maatschappelijke zetel en het onderbrengen van bepaalde aktiviteiten ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
dat appellanten er ten slotte op wijzen
dat de wetgever de bescherming van de
gezinswoning heeft bedoeld en deze bedoeling niet verzoenbaar zou zijn met
het gebruik van art. 4, § la door een
rechtspersoon; dat de Memorie van Toelichting stelt dat de hervorming van de
huurwetgeving wordt voorgesteld « teneinde de huurders een betere bescherming te bieden op het stuk van de gezinswoning » (Parl.St., Senaat, 89-90,
84711 Memorie van Toelichting, p. 1, J.
Herbots, De nieuwe wet op de bescherming van de gezinswoning, R. W, 89~90,
p. 897, nr. 1); dat de bescherming van de
huurder, die het gehuurde goed als
hoofdverblijfplaats heeft, niet absoluut is
gesteld en de Memorie van Toelichting
hierover opmerkt: « De bescherming van
de huurder kan immers geen belemmering zij n voor het nastreven van al even
lovenswaardige doelstellingen zoals het
bieden van de mogelijkheid aan zoveel
mogelijk personen om hun eigendoms~
recht ten valle te kunnen uitoefenen, het
aansporen tot de bouw van woningen, de
herwaardering en de renovatie van het
woonwezen » (Parl.St., Senaat, 89-90,
nr. 847/1, p.7 Memorie van Toelichting);
dat de minister van Justitie tijdens de
behandeling van het wetsontwerp in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers in
antwoord op het amendement (nr. 2) van
de heer Berben, strekkende tot nauwere
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omschrijving van het begrip persoonlijke
bewoning, stelde dat dit begrip; zoals
door de wetgever bedoeld, aan het oar~
deel van de Vrederechter moet overgelaten worden (Parl.St., Kamer, 89-90,
1036/3, p. 32); van dan ook vanuit de bedoeling dat de wetgever niet zonder
meer kan afgeleid worden dat de bedoelde bescherming van de huurder de uitoefening van het eigendomsrecht door geYntimeerde moet verhinderen, daar waar
art. 4 precies de uitoefening van dit
recht mogelijk maakt, weliswaar slechts
in de bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, die echter vreemd zijn
aan de juridische aard van de verhuurder of de verkrijger; dat uit dit alles
moet besloten worden dat de rechtspersoon niet uitgesloten is van de toepassing van art. 4, § la van de wet van 22
december 1989 ))'
terwijl, luidens artikel 4, § 1, inzonderheid littera a, van de wet van 22 december 1989 de verhuurder, of de verkrijger
van het verhuurde goed, op de vastgestelde vervaldatum of gedurende de verlenging, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van ten minste zes
maanden kan beE!indigen indien hij het
inzicht heeft, en daarvan schriftelijk aan
de huurder kennis geeft, om persoonlijk
en werkelijk het goed te bewonen of te
doen bewonen door de in deze bepaling
vernoemde bloed- of aanverwanten; het
gebruik van de term « bewonen >>, de in
deze bepaling toegelaten mogelijkheid
voor de verhuurder om het goed door
bloed- of aanverwanten te laten bewonen, en het oogmerk dat de wetgever nastreefde met name, zoals uit het
opschrift zelf van de wet blijkt, de bescherming van de gezinswoning, erop
wijzen dat met verhuurder in de zin van
deze wet enkel natuurlijke personen
kunnen worden bedoeld, met uitsluiting
van rechtspersonen, het bestreden vonnis dat a an verweerster, die een rechtspersoon is, het voordeel verleent van de
'wettelijke bescherming derhalve, artikel
4, § 1, a, van de wet van 22 december
1989, schendt:

Overwegende dat artikel 4, § 1, a,
van de wet van 22 december 1989 op
de bescherming van de gezinswoning de « verhuurder >> of de « verkrijger » toelaat onder bepaalde
voorwaarden af te wijken van de
wettelijke huurverlenging, zonder
die mogelijkheid te beperken tot enkel natuurlijke personen;

Overwegende dat het bestreden
vonnis, door te beslissen dat verweerster, die een rechtspersoon is,
een verkrijger is in de zin van voornoemd artikel 4, § 1. a, van de wet
van 22 december 1989 op de bescherming van de gezinswoning, en
door mede op grand daarvan de opzegging van verweerster geldig te
verklaren tegen een datum binnen
de wettelijke periode voor huurverlenging, de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
17 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter; mevr. Baet&-Swinnen - Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Nelissen

Grade en De Gryse.
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1o en 2° De in art. 970, tweede lid, Ger. W

bepaalde termljn voor indienen van
een verzoekschrift tot wraking van een
deskundige is niet voorgeschreven op
straffe van verval (1).
3° en 4o Wanneer aan de in art. 828
Ger. W: bepaalde redenen van wraking
van een deskundige is voldaan, ver~
mag de rechter de wraking niet te weigeren op de enkele grand dat die deskundige de enige is die hem zou
kunnen inlichten.
(B.V.B.A. GARAGE VRIESDONK T. VEREECKEN)
ARREST

(A.R. nr. 8403)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking. op 29 september
1992 in boger beroep gewezen door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 792, 828, 8°, 860, tweede en
derde lid, 966 en 970, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg eiseres' verzoek tot wraking niet toelaatbaar verklaart wegens laattijdigheid
op volgende gronden : « Bij vonnis d.d. 17
maart 1992 werd architect C. Van De
Velde aangesteld als deskundige. Van dit
vonnis werd ingevolge artikel 792 Ger.W.
binnen de acht dagen door de griffier
een niet ondertekend afschrift opgestuurd aan elke partij of in voorkomend
geval, aan hun advocaten. Bij verzoekschrift d.d. 27 mei 1992 werd de procedure van wraking van de deskundige
ingesteld, hetzij meer dan twee maanden
na de kennisgeving van bet vonnis daar
waar artikel 970 Ger.W. duidelijk bepaalt
in alinea 2 dat bet verzoekschrift moet
ingediend worden acht dagen nadat de
(1) Zie : E. Gm en J. LINSMEAU, « Examen
de jurisprudence (1971 a 1978), Droit judiciaire
prive », R.C.J.B., 1983, 63 (nr. 96}; P. RouARD,
« Trait€! eJementaire de dmit judiciaire prive ».
La procedure civile. 2eme partie, L'instruction
de la demande (suite) dl. 4, Les Preuves, nr.
191; P. Lurquin, « Traite de l'expertise en toutes mati€res », I, nr. 125, Brussel, 8 okt. 1975,
J.T., 1975, 732; Brussel, 5 mei 1982, J.T., 1982,
759,
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partij kennis kreeg van de redenen van
wraking. De door (eiseres) aangehaalde
redenen van wraking waren door haar
reeds gekend v66r het vonnis zodat zij
onmiddellij k na de kennisgeving van het
vonnis het verzoekschrift binnen de acht
dagen had moeten neerleggen », en doordat de rechtbank eiseres' verzoek ongegrond verklaart op volgende gronden :
« De aangestelde deskundige werd door
beide partijen v66r elke procedure in der
minne aangesteld om een plaatsbeschrijving te maken en heeft een paging gedaan tot minnelijke regeling, die mislukte. Hij is echter de enige die de rechtbank kan inlichten over de toestand van
kwestieus pand op het einde van de
huur. Het aanstellen van een andere deskundige heeft geen enkele zin daar deze
volledig zou moeten gebriefd worden
door de thans aangestelde deskundige en
zou moeten steunen op zijn nota's »,

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 860. tweede lid. van het Gerechtelijk
Wetboek, enkel de termijnen om een
rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven zijn op straffe van verval en
luidens het derde lid, de andere termijnen slechts dan op straffe van verval
worden bepaald wanneer de wet het
voorschrijft; de termijn van acht dagen,

bepaald bij artikel 970. tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, binnen dewelke het verzoekschrift tot wraking van
een deskundige moet worden ingediend,
geen termijn is om een rechtsmiddel aan
te wenden en, bijgevolg, niet is voorgeschreven op straffe van verval; het toe·
zenden van een niet-ondertekend afschrift van het vonnis d.d. 17 maart 1992
in de zin van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek bovendien niet voormelde
termijn van acht dagen kan doen lopen,
zodat eiseres' verzoekschrift d.d. 27 mei
1992 niet wettig, wegens laattijdigheid,
niet toelaatbaar werd verklaard (schending van de artikelen 792, 860, tweede en
derde lid, en 970, tweede lid, van het Ge-

rechtelijk Wetboek);
terwijl, tweede onderdeel, eiseres in
haar verzoekschrift d.d. 27 mei 1992, onder verwijzing naar het opmaken door
de deskundige op 31 augustus 1990, op
, verzoek van beide partijen, van een
plaatsbeschrijving met het oog op de
vaststelling van de ingeroepen huurschade en naar de brief van de deskundige
van 9 oktober 1990 die door de tegenpartij als overtuigingsstuk in de procedure
werd aangewend, uitdrukkelij k aanvoerde dat, overeenkomstig de artikelen 966
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en 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek,
een grand tot wraking van de deskundige voorhanden was, nu deze raad had
gegeven of geschreven had over het geschil en van de zaak vroeger kennis had
genomen, en eiseres ook in haar conclusie d.d. 18 september 1992 ter zake verwees naar de voorafgaande briefwisseling met de deskundige over bet geschil
(p. 2, nr. 2), zodat de rechtbank, door er
zich toe te beperken te oordelen dat bet
verzoek tot wraking ongegrond is omdat
de deskundige de enige is die de rechtbank kan inlichten over de toestand van
het pand op bet einde van de huur en
een andere deskundige volledig zou moeten worden gebriefd door de thans aangestelde deskundige en zou moeten steunen op zijn nota's, niet antwoordt op
eiseres' verzoekschrift en conclusie
(schending van artikel 97 van de Grand-

wet);
terwijl, derde onderdeel, luidens artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek, de

deskundigen kunnen worden gewraakt
om dezelfde redenen als de rechters en
bijgevolg onder meer, krachtens artikel
828, 8°, van dat wetboek, indien de deskundige raad gegeven of geschreven
heeft over het geschil of indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen; zulks
te dezen het geval is, aangezien de bestreden beschikking vaststelt dat de aangestelde deskundige door beide partijen
v66r elke procedure in der minne werd
aangesteld om een plaatsbeschrijving te
maken en een paging heeft gedaan tot
minnelijke regeling, die mislukte; eiseres
bovendien aanvoerde - zonder hierin te
worden tegengesproken door de rechtbank - dat de deskundige over het geschil had geschreven en dat deze brieven
door de tegenPartij in de procedure ten
grande als oveftuigingsstuk waren neergelegd, zodat de rechtbank niet wettig eiseres' verzoek tot wraking ongegrond
heeft verklaard, Iauter op grand dat die
deskundige de enige is die de rechtbank
kan inlichten over de toestand van kwestieus pand op het einde van de huur en
dat het aanstellen van een andere deskundige geen zin heeft daar deze valledig zou moeten gebriefd worden door de
thans aangestelde deskundige en zou
moeten steup_en op zijn nota's (schending
van de artikelen 828, 8°, en 966 van het

Gerechtelijk Wetboek):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 860,
tweede lid, van het Gerechtelijk
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Wetboek, bepaalt dat de termijnen
om een rechtsmiddel aan te wenden
voorgeschreven zijn op straffe van
verval en dat de andere termijnen
slechts dan op straffe van verval
zijn bepaald wanneer de wet het
voorschrijft;
Overwegende dat artikel 970,
tweede lid, van dit wetboek weliswaar bepaalt dat het verzoekschrift
tot wraking van een deskundige ingediend moet worden binnen acht
dagen nadat de partij kennis heeft
gekregen van de redenen van de
wraking, maar die termijn, die geen
termijn is om een rechtsmiddel aan
te wenden, niet voorschrijft op straffe van verval;
Overwegende dat de bestreden beschikking vaststelt dat het verzoekschrift van eiseres strekkende
tot wraking van de bij vonnis van 17
maart 1992 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen aangestelde deskundige, ter griffie werd
neergelegd op 27 mei 1992 en dat
<< de door (eiseres) aangehaalde redenen van wraking (... ) door haar
reeds gekend (waren) v66r het vonnis (van 17 maart 1992) ";
.Dat de beschikking de vordering
van eiseres tot wraking van de deskundige niet toelaatbaar verklaart
omdat eiseres het verzoekschrift tot
wraking niet heeft neergelegd binnen acht dagen na de kennisgeving
van de redenen van de wraking;
Dat de beschikking, door aldus te
beslissen, de artikelen 860, tweede
en derde lid, en 970, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 966 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de deskundigen kunnen worden
gewraakt om dezelfde redenen als
de rechters;
Overwegende dat, wanneer aan de
in artikel 828 van voormeld wetboek
bepaalde redenen van wraking is
voldaan, de rechter de wraking niet
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vermag te weigeren op de enkele
2° WETTEN. DECRETEN, ORDONNANgrand dat de deskundige waartegen
TIEN, BESLUITEN - ALLERLEI - NAde wraking is gericht, de enige is
TIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
die hem zou kunnen inlichten;
SPOORWEGEN
PENSIOENREGELING AARD.
Overwegende dat de beschikking,
door te oordelen dat de door eiseres
3° OPENBAAR VERVOER - SPOORWEgevorderde wraking van de bij het
GEN - NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELvonnis van 17 maart 1992 aangestelGISCHE SPOORWEGEN - PERSONEEL - PENde deskundige ongegrond is, op
SIOEN - RUSTPENSIOEN - AAr-.'VRAAG.
grand dat « (de deskundige) ( ... ) echter de enige (is} die de rechtbank
4° PENSIOEN - ALLERLEI - NATIONALE
kan inlichten over de toestand van
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEkwestieus pand op het einde van de
GEN - PERSONEEL - RUSTPENSIOEN - AANhuur. Het aanstellen van een andere
VRAAG.
deskundige heeft geen enkele zin
daar deze volledig zou moeten gew
1° en 2° De voorschriften verva t in Bebriefd worden door de !hans aangericht nr. 52 P van 14 juni 1985 betrefstelde deskundige en zou moeten
fende de oppensioenstelling van het
personeel van de Nationale Maatsteunen op zijn nota's >miet naar
schappij der Belgische Spoorwegen,
recht is verantwoord;
zijn een wet in de zin van art. 608
Dat het onderdeel gegrond is;
Ger. W. (!). (Impliciet.)

Om die redenen, vernietigt de be~
streden beschikking; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting
houdende in hager beroep, anders
samengesteld.
17 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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KAMER ~

20 september 1993

1° QPENBAAR VERVOER -

SPOORWE-

GEN ~ NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN PENSIOENREGLEMENT- AARD

3° en 4o Het personeelslid van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen heeft geen aanspraak op
een rustpensioen vanaf het bereiken
van de Jeeftijd van 60 jaar, wanneer
hij tevoren geen aanvraag heeft ingediend. (Bericht nr. 52 P van 14 juni
1985.)
{N.M.B.S. T. OTIE)

Mevr. de Advocaat~generaal De Raeve
heeft in substantie gezegd:
1. Het eerste middel voert schending
aan van « het uitvoeringsreglement ver~
vat in het Bericht nr. 52 P van 14 juni
1985 betreffende de oppensioenstelling
van het personeel van de N.M.B.S. ))
Dit middel doet de voorafgaande vraag
rijzen of dit reglement een wet is in de
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek, zodat het cassatieberoep op de
schending ervan kan worden gegrond.
2. Het statuut van de N.M.B.S. is ingrijpend gewijzigd door de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven,
De nieuwe wet vindt in deze zaak nag
geen toepassing, Of de statuutwijziging
enige invloed op de aard van de pen(1) Zie concl. O.M
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sioenregeling kan hebben, blijft derhalve
onbesproken.
3. Menig arrest doet uitspraak over de
vraag of een bepaalde regeling waarvan
schending wordt aangeklaagd, een wet is
in de voormelde zin. Weinige van de be~
trokken arresten geven evenwel een precieze aanwijzing omtrent de criteria op
grand waarvan het Hof tot een beslissing is gekomen. Vaak is de uitspraak
beperkt tot een loutere bevestiging dat
de regeling al dan niet een wet is.

4. Procureur-generaal Duman omschrijft de wet als << een algemene en onpersoonlijke regel die op abstracte wijze
een onbepaald aantal gevallen bedoelt,
een regel die wordt uitgevaardigd, aangenomen of vastgelegd door de overheid
of die a.m. ook nag uit haar eigen regels
voortvloeit >> (2).
B. Maes preciseert het criterum van de
algemeenheid van de regeling als volgt :
<I Essentieel is dus dat het om abstracte
normen zou gaan met een algemeen toepassingsgebied, bestaande uit een onbe·
perkt aantal toepassingsgevallen >> (3).
5. Dat de regeling algemeen toepasselijk moet zijn, belet niet dat zij maar toepassing kan vinden op een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen die aan
bepaalde voorwaarden beantwoorden.
Wetten in de zin van artikel 608 van
het Gerechtelijk Wetboek zijn, volgens
de rechtspraak van het Hof, onder meer :
- de beslissing van het Directorium
van de Kolennijverheid waarbij aan de
steenkoolondernemingen eenvormige regels van boekhouding en een boekhoudkundig plan worden opgelegd (4);
- de door de algemene raad van de
Nationale Orde van Advocaten aangenomen reglementen die verbindend zijn
voor alle advocaten (5);
(2) De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten, rede
uitgesproken op de plechtige openingszitting
van het Hof op 1 september 1978, nr. 15,
biz. 32.
(3) Cassatiemiddelen naar Bclgisch recht,
nr. 86, biz. 78 (nag onuitgegeven).
(4) Cuss., 3 maart 1977 (A.C., 1977, 720) met
concl. adv.-gen, Velu, in Bull. en Pas., 1977, I,
702.
(5) Cass., 12 dec. 1985, A.R. nr. 7310 (A.C.,
1985-86, nr, 252).
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- de regels vermeld in de Code van
de Plichtenleer voor Dierenartsen (6);
- de normatieve bepalingen van een
algemeen verbindend verklaarde c.a.o.
(7), die oak de lonen en arbeidsvoorwaarden van het personeel of bepaalde categorieen van personeelsleden in een bedrijfstak kunnen vaststellen;
- het gemeenteregelement inzake de
pensioenen van het gemeentepersoneel
(8);
Dat de pensioenregeling alleen toepasselijk is op het personeel van de
N.M.B.S. kan dus geen bezwaar zijn om
ze als wet aan te merken.
6. Volgens het arrest van 2 juli 1948 (9)
is het tuchtstatuut van het personeel van
de N.M.B.S. evenwel « noch een wet
noch een bepaling met kracht van wet ».
Zowel de tuchtregeling als de pensioenregeling maken deel uit van het
statuut van het personeel van de
N.M.B.S. vastgesteld door de nationale
paritaire commissie van de N.M.B.S.,
overeenkomstig artikel 13 van de wet
van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.
7. Dat het Hof het tuchtstatuut niet als
wet heeft aangemer kt, vindt misschien
zijn verklaring in de rechtspositie van de
N.M.B.S.
Het arrest van 1 oktober 1938 (10)
overweegt t.a.v. de vervoertarieven van
de N.M.B.S. dat de maatschappij, opgericht bij wet van 23 juli 1926, « n'est pas
un organe de l'Etat, ni un " etablissement public", mais une societe dont les
engagements sont reputes commerciaux;
que les tarifs de transports etablis par
cette societe sont fixes et modifies par
son conseil d'administration; qu'ils n'ont
pas le caractere de lois, ni de reglements
ayant force de loi )),
(6) Cass., 11 april 1991, A.R. nr, 8927 (A.C.,
1990-91, nr, 423).

(7) Cass., 14 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 511)
met concL O.M., in R. W., 1980-81, 112, en in
Anthologie van de cassatiel'echtspraak in sociale znken, nr. 2, blz. 34.

(8) Cass., 11 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 223).
(9) A.C., 1948, 366.
(10) Bull, en Pas., 1936, I, 368
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Het arrest van 17 december 1976 (11)
oordeelt « dat, sedert de wet van 23 juli
1926 tot oprichting van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
de "tarieven" van deze Maatschappij
bet kenmerk van een wet in de zin van
de artikelen 608 en 1080 van bet Gerechtelijk Wetboek niet meer bezitten )),
8. De vraag kan worden gesteld of de
rechtspositie van de N.M.B.S., zoals die
voortvloeit uit de wet van 23 juli 1926,
thans nag kan gelden als argument om
het personeelsstatuut niet als wet aan te
mer ken.
Bij arrest van 27 november 1957 (12)
heeft bet Hof beslist dat de N.M.B.S. << in
haar door het statuut van bet personeel
geregelde betrekkingen met haar personeel een administratieve overheid (is) in
de zin van artikel 9 van de wet van 23
december 1946 », thans artikel 14 van de
wetten op de Raad van State, geco6rdineerd op 12 januari 1973.
9. Dat de N.M.B.S. een administratieve
overheid is voor de toepassing van die
wetgeving, volstaat uiteraard niet om de
door de maatschappij uitgevaardigde regelingen als wet aan te merken.
Belangrijk is evenwel oak de motivering van het arrest van 27 november
1957. Het Hof grand zijn beslissing op de
overweging dat de N.M.B.S. << door de
wet opgericht is om een dienst van openbaar nut waar te nemen; dat, behoudens
het inachtnemen van de bepalingen van
deze wet, de statuten, dit wil zeggen de
regelen voor de organisatie en de werking van (de N.M.B.S.), enkel kunnen
worden opgemaakt en eventueel gewijzigd door de regering (artikel 1, lid 2);
dat krachtens artikel 13, het statuut van
het personeel, hetwelk onder meer aan
(de N.M.B.S.) een tuchtmacht over het
personeel verleent, voor het personeel
bindend is; dat de wet aldus aan de
maatschappij de macht toekent beslissingen te treffen welke ten opzichte van
derden gevolgen hebben >>.
10. Zo de N.M.B.S. als administratieve
overheid krachtens de wet bevoegd is
om een personeelsstatuut uit te vaardi(11) A.C., 1977, 437. Het arrest van 30 juni
1977 (A. C., 1977, 1126) stelt zonder meer vast
dat het « algemeen reglement van het goederenvervoer » van de N.M.B.S. geen wet in de
zin van art. 608 Ger.W. is.
(12) A.C., 1958, 190. Zie ook Cass., 27 nov.
1959 (A.C., 1960, 283}.
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gen dat bindend is voor het personeel,
en om tuchtmaatregelen te nemen die
ten opzichte van derden gevolgen hebben, ziet men niet in waarom het tuchtreglement geen wet zou zijn.
Het arrest van 2 juli 1948 dat in tegengestelde zin beslist, lijkt mij te zijn achterhaald door het arrest van 27 november 1957. En dan is er oak geen reden
meer om op grand van het arrest van 2
juli 1948 het pensioenstatuut van het
personeel van de N.M.B.S. niet als wet te
beschouwen.
11. Het arrest van 19 mei 1987 (13) ontzegt het kenmerk van wet aan het << Algemeen Reglement toepasselijk op de
reizigers en de personen aanwezig in de
instellingen van de spoorweg >> op grand
dat « het kwestieuze N.M.B.S.-reglement,
dat in het Belgisch Staatsblad bij wijze
van gewone vermelding is bekendgemaakt hoewel het belang heeft voor de
meerderheid van de burgers, in het Rijk
geen verbindende kracht heeft verkregen
en geen wet is in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek >>.
Deze uitspraak steunt op artikel 56,
§ 1, vierde lid, van de Taalwet in bestuurszaken, dat de integrate publikatie
in het Belgisch Staatsblad voorschrijft
van de tweetalige koninklijke en ministeri€le besluiten, in zoverre zij belang
hebben voor de meerderheid van de burgers; waaronder, volgens het arrest,
moet worden verstaan : « het besluit dat
een hele categorie van in dezelfde feitelijke omstandigheden. verkerende bur~
gers betreft ».
Het komt mij voor dat deze bepaling
geen toepassing vindt op een reglement
van de N.M.B.S., dat geen koninklijk of
ministerieel besluit is en dat aileen het
personeel van de maatschappij betreft.
12. Publikatie in het Belgisch Staatsblad is op zich geen vereiste opdat een
regeling als wet kan worden aangemerkt. Beslissingen en reglementen van
het Directorium van de Kolennijverheid,
van de Nationale Orde van Advocaten,
van de Orde van Dierenartsen en van ge~
meenten, die volgens de rechtspraak van
het Hof wetten zijn (14), worden niet in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Publikatie in het Belgisch Staatsblad
komt alleen in aanmerking wanneer de
regeling daardoor verbindend wordt. Dat
(13) A.R. nr. 793 (A. C., 1986-87, nr. 552).
(14) Zie de arresten vermeld onder nr. 6.
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is met name het geval voor de koninklijke en ministeriele besluiten krachtens
het genoemde artikel 56, § 1, vierde lid,
van de Taalwet in bestuurszaken.
Het arrest van 4 september 1989 (15)
ontzegt het kenmerk van wet aan het koninklijk besluit van 16 september 1991
houdende vaststelling van de toelage
voor nachtprestaties voor de personeelsleden der Posterijen dat niet bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad.
13. Dat de regeling verbindend moet
zijn is uiteraard een vereiste om als wet
te worden aangemerkt.
Het arrest van 3 maart 1977 stelt vast
dat een ministerieel besluit bindende
kracht heeft gegeven aan de beslissing
van het Directorium. Het arrest van 12
december 1985 neemt mede in aanmerking dat de reglementen · van de Nationale Orde van Advocaten, ingevolge artikel 501, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, verbindend zijn voor alle advocaten.
14. Evena1s publikatie in het Belgisch
Staatsblad is goedkeuring door een andere instantie, bijvoorbeeld een orgaan van
de Uitvoerende Macht, maar vereist, in
zoverre die goedkeuring noodzakelijk is
om aan de regeling verbindende kracht
te geven.
Het arrest van 11 april 1991 oordeelt
dat de Code van de Plichtenleer voor
Dierenartsen, opgesteld door de hoge
raad van de Orde, als zodanig verbindend is op grand dat « de wetgever, nu
hij aan geen andere overheid de bevoegdheid heeft verleend om aan die beslissingen bindende kracht te verlenen,
impliciet die bevoegdheid aan de hoge
raad heeft toegekend >>.
15. Uit de door eiseres overgelegde
stukken blijkt dat de pensioenregeling
waarvan schending wordt aangevoerd, is
uitgevaardigd en goedgekeurd overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften en dat zij eveneens regelmatig ter kennis is gebracht
van het personeel, inzonderheid van verweerder.
Het betrokken reglement is derhalve
een algemeen geldende en verbindende
regeling uitgevaardigd door een door de
wet opgerichte maatschappij die ten aanzien van het personeel een administratieve overheid is. Het reglement is dien(15) A.R. nr. 8601 (A.C., 1989-90, nr. 2),

volgens een wet in de zin van artikel 608
van het Gerechtelij k Wetboek.
16. In strijd met dat reglement kent
het arbeidshof aan verwcerder een rustpensioen toe zonder dat deze daartoe tijdig de vereiste aanvraag heeft ingediend
en zonder dat uit het arrest blijkt dat hij
in de onmogelijkheid was dit te doen.
Het middel is gegrond.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 8396)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1991
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste onderdeel van bet eerste middel, gesteld als volgt : schending
van het uitvoeringsreglement vervat in
het Bericht nr. 52 P van 14 juni 1985 betreffende de oppensioenstelling van het
personeel van de N.M.B.S., genomen
krachtens een eenparige beslissing van
de nationale paritaire commissie van de
N.M.B.S. van 28 mei 1985 in uitvoering
van de artikelen 5 en 6 van Hoofdstuk
XVI van het statuut van het personeel
van de N.M.B.S. overeenkomstig artikel
13 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de N.M.B.S., (... ),
doordat het bestreden arrest de vordering door verweerder in cassatie oorspronkelijk ingesteld gegrond verklaart
op grand van een beweerd onrechtmatig
handelen van eiseres tot cassatie, door te
overwegen en voor recht te zeggen dat:
<< Met betrekking tot de nodig te geven
oplossing aan het eigenlijk probleem dat
in casu aan de orde is, hoofdzakelijk
dient rekening gehouden met het tussengekomen arrest van de Raad van State,
afdeling Administratie, vierde kamer, d.d.
1 maart 1988, van hetwelk in het kader
der voor het hof gevoerde procedure in
hoger beroep geen afschrift wordt voorgebracht, doch waarvan de door de litigerenden niet betwiste inhoud afdoende
blijkt uit andere voorliggende bundelstukken en aangehaalde tekstgedeelten
voorkomend in de door beide litigerenden gewisselde conclusies. Krachtens bedoeld arrest dat werd verkregen na een
op 19 april 1984 door de heer Otte Raymond ingediend verzoekschrift ten einde
de vernietiging te bekomen van een op
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6 maart 1984 door de directie van
de N.M.B.S. zonder naleving der
dienaangaande vigerende criteria genamen beslissing betreffende zijn eigen
ranginneming en die van de heer Van
Dyck Frans, met de daaruit voortvloeiende bevordering van deze laatste tot politiechef, alsmede van de latere weigering
door (eiseres) het bezwaar daartegen van
(verweerder) voor te leggen aan haar
Raad van Beheer, nu als onaanvechtbaar
(vaststaat) dat de N.M.B.S. tevoren reeds
met datum van ranginneming op 1 april
1983 de heer Otte Raymond en niet de
bovengenoemde andere kandidaat tot politiechef had moeten benoemen. Luidens
de door de heer Otte Raymond ingeroepen brief d.d. 18 februari 1986 door de
ondertekenaar de heer M. Roelandt in
zijn boedanigbeid van auditeur bij de
Raad van State aan (verweerder) persoonlijk gericht in verband met zijn verzoekschrift d.d. 19 april 1984 waarmede
bij betrachtte de graad van politiechef te
verwerven, hem daarin de vraag (werd)
gesteld of hij toen meende nag belang te
hebben bij de vernietiging der kwestieuze beslissing d.d. 6 maart 1984 van de
N.M.B.S. gezien volgens recbtspraak van
de Raad van State een ambtenaar immers niet meer doet blijken van "het
wettelijk vereiste belang om de vernietiging te vorderen van een bevordering die
hem niet werd verleend wanneer het bevorderde personeelslid in de loop van het
geding in ruste is gesteld, zodat de bevorderingsbetrekking opnieuw vacant is
geworden ". Hoewel dit geciteerd aangetekend schrijven in wezen zonder meer
een loutere kennisgeving inhield uitgaande van de voornoemde auditeur, het
volstrekt begrijpelijk en verantwoord
(aandoet) dat de heer Otte Raymond met
inachtneming van deze duidelijke mededeling overtuigd was dat er een reeel gevaar hestand dat zijn annulatieberoep bij
de Raad van State als onontvankelijk
zou worden afgewezen ingeval bij zijn
pensionering zou hebben aangevraagd
v66r de uitspraak van dit rechtscollege,
(verweerder) derhalve stellig (mag) worden bijgetreden waar hij voorstaat dater
toentertijd een ernstige reden bestond
om te vrezen dat bij derwijze de staat
van gepensioneerd ondertoezichtscommissaris zou bebben aangenomen en
daardoor geacht worden afstand te hebben gedaan van zijn aanspraak op bevordering tot politiecbef. (Het klaarblijkelijk) dus wei zo (is) dat de beer Otte
Raymond tengevolge van een onrechtmatige hem krenkende benoemingsbeslis-
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sing van de N.M.B.S. destijds in een precaire positie werd geplaatst die hem
belette zonder risico van enig verlies zijn
pensioen aan te vragen tegen de voor
hem gekende meest gunstige ingangsdatum. Hierbij immers in aanmerking
(dient) genomen dat aan (verweerder)
door een foutieve handelswijze van (eiseres) de mogelijkheid werd onthouden de
geambieerde functie van politiechef tijdens de vereiste minimumduur van een
jaar effectief uit te oefenen, waarbij
komt dat hij na bewilliging van een gedane aanvraag sinds 17 februari 1986
verlof zonder wedde had genomen om
een schepenambt waar te nemen, politiek mandaat dat cumuleerbaar was met
het ontvangen van het rustpensioen vana£ de ouderdom van zestig jaar. Wegens
een laakbaar miskennen der door haar
bevoegde dienst te hanteren benoemings- en bevorderingsregels aan (verweerder) ontegenzeglijk schade (werd)
berokkend door (eiseres), die onbewezen
laat voorwenden dat de beer Otte Raymond reeds op 20 oktober 1986 op een
post van politiechef was benoemd, doch
zelfs na het beschikbaar arrest d.d. 1
maart 1988 van de Raad van State belanghebbende nog noodzaakte bijna negen maanden aan te dringen om zijn
fictieve aanstelling als politiechef teruggaand tot de datum van 30 december
1983 bevestigd te krijgen vanwege de
N.M.B.S. (Verweerder) die duidelijk omwille der onzekere situatie gecreeerd
door het onbehoorlijk bestuur van (eiseres) zijn inzicht met ingang van 1 december 1987 gepensioneerd te worden
met de rang van politiechef, niet binnen
de reglementair gestelde termijn kenbaar kon maken, bijgevolg gerechtigd
(is) nog aile gelden te eisen welke de
N.M.B.S. hem normaliter had moeten
uitkeren, dit tijdens zijn loopbaan en na
zijn pensionering. (Verweerder) daarnaast terecht de teruggave (vordert) der
onverschuldigd gelnde bijdragen in de
voortgezette verzekering voor geneeskundige verzorging bij bet Fonds der Sociale Werken van de N.M.B.S., hetgeen
een nag steeds ontvankelijke eis uitmaakt als kennelijk resulterend uit de in
het inleidend exploot voor de arbeidsrechtbank geformuleerde vordering tot
toekenning van een rustpensioen ingaande vanaf 1 december 1987, dit met aile
daarmee gepaarde gaande rechten. (Verweerder) evenzeer gerechtigd (is) bij een
verzoek dat als dusdanig niet de uitvoering betreft van een gerechtelijke beslissing zeals (eiseres) poogt voor te wen-
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den, de terugbetaling te vragen van het
door hem bij starting d.d. 7 augustus
1989 voldaan bedrag van 2.970 fr., zijnde
de rechtsplegingsvergoeding waartoe hij
bij vereffening der gedingkosten van eerste aanleg als in het ongelijk gestelde
partij bij vonnis d.d. 20 juni 1989 was
verwezen. Steunend op de hogeromschreven gezamenlijke bevindingen de
voorziening in hager beroep van de heer
Otte Raymond dan oak integraal in te
willigen (is) )),
terwijl de bepalingen vervat in het Bericht nr. 52 P. van 14 juni 1985 betreffende de oppensioenstelling van het personeel van de N.M.B.S., genomen krachtens een eenparige beslissing van de
nationale paritaire commissie van de
N.M.B.S. van 28 mei 1985 in uitvoering
van de artikelen 5 en 6 van Hoofdstuk
XVI van het statuut van het personeel
van de N.M.B.S. overeenkomstig artikel
13 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de N.M.B.S., voorschrijven dat
het pensioen, ter uitvoering van artikel 5
van Hoofdstuk XVI van het statuut van
het personeel van de N.M.B.S., wordt
toegekend nadat een aanvraag daartoe
werd ingediend ten vroegste binnen de
twaalf maanden v66r de datum waarop
de bediende wenst dat het pensioen ingaat en ten laatste drie maanden v66r
die datum; genoemd artikel 5 van Hoofdstuk XVI van het Statuut van het Personeel van de N.M.B.S. bepaalt vanaf welke leeftijd en mits welke ancienniteit
een bij het Pensioenfonds aangesloten
bediende zijn aanspraak op een rustpensioen mag doen gelden; het krachtens
deze bepalingen een algemeen bindend
statutair voorschrift is voor alle personeelsleden van de N.M.B.S. middels een
tij dig ingediende aanvraag a an de
N.M.B.S. kenbaar te maken of, en met
ingang van welke datum, zij op een rustpensioen aanspraak wensen te maken
gedurende de leeftijdsperiode van 60 tot
65 jaar; het arrest vaststelt en verweerder niet betwistte dergelijke tijdige reglementaire aanvraag niet te hebben ingesteld; verweerder - eveneens volgens
de vaststellingen van het bestreden arrest - bedoelde aanvraag pas op 9 november 1988 tot de N.M.B.S. richtte om
vooralsnog met ingang van 1 december
1987 van een rustpensioen te genieten;
deze aanvraag gebeurde in strijd met in
het middel aangehaalde reglementaire
bepalingen; het arrest desalniettemin,
met overtreding van deze bepalingen, de
vordering van verweerder toewijst zonder in zijn hoofde overmacht of onover-
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komelijke dwaling vast te stellen; het
niet wettig verantwoord is de overtreding van reglementaire algemeen bindende voorschriften en bepalingen toe te
Iaten op de enkele grand van een beweerd onrechtmatig handelen van de reglementerende overheid; het bestreden
arrest derhalve door in de vastgestelde
boven omschreven omstandigheden de
vordering niettemin gegrond te verklaren, aile in het middel ingeroepen bepalingen (met uitzondering van artikel 97
van de Grand wet) geschonden heeft:

Overwegende dat, krachtens artikel 5 van hoofdstuk XVI van het
statuut van het personeel van de
N.M.B.S., elke bij het Pensioenfonds
aangesloten bediende zijn aanspraak op een rustpensioen kan
doen gelden vanaf 60 jaar, indien
hij ten minste 20 jaar werkelijke
diensten heeft volbracht; dat volgens
een beslissing van de nationale paritaire commissie van de N.M.B.S.
van 28 mei 1985, bekendgernaakt bij
bericht P52 van 14 juni 1985, als de
bediende aanspraak wil maken op
een rustpensioen v66r hij de valle
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt,
het pensiaen wordt toegekend nadat
een aanvraag daartoe werd ingediend ten vroegste binnen twaalf
maanden v66r de datum waarop de
bediende wenst dat het pensioen ingaat, en ten laatste drie maanden
v66r die datum;
Overwegende dat uit die reglementaire bepalingen volgt dat de bediende geen recht heeft op een vervroegd rustpensioen indien hij biertoe geen aanvraag indient en dat,
behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling die de bediende belet een tijdige aanvraag te doen, het
pensioen slechts kan worden toegekend voor een periode die volgt op
de aanvraag;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof verrnag acht te
slaan, blijkt dat verweerder een
aanvraag tot eiseres richtte op 9 november 1988 met de vraag het
rustpensioen te doen ingaan op 1
december 1987, dag waarop verweerder 60 j aar oud werd;
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Dat het arrest oordeelt dat verweerder (( tengevolge van een onrechtmatige kern krenkende benoemingsbeslissing van de N.M.B.S.
destijds in een precaire positie werd
geplaatst die hem belette zonder risico van enig verlies zijn pensioen
aan te vragen tegen de voor hem gekende meest gunstige ingangsdatum », maar niet vaststelt dat verweerder door enige overmacht of
onoverkomelijke dwaling verhinderd
werd op tijd een aanvraag in te dienen;
Dat het arrest dat beslist dat het
gevraagde rustpensioen met ingang
van 1 december 1987 moest worden
toegekend, dit is v66r de aanvraag
werd ingediend, de in het middel
aangewezen
wetsbepalingen
schendt;
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP.
BESTAANSVEREISTEN, VORM - VORM - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE
TIJD - SCHRIFTELIJKE VASTSTELLING - BEGRIP.

De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt schriftelijk vastgesteld, wanneer de partijen hun akkoord schriftelijk betuigen; zodanig
akkoord blijkt uit de handtekening van
iedere partij op de geschreven overeenkomst of op een van de geschriften die
de overeenkomst vormen (1). (Art. 9
Arbeidsovereenkomstenwet.)
{GOOSSENS T. ETAP N.V.)
ARREST

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de overige onderdelen en middelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

(A.R. nr. S.93.0014.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1992
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 97 der Grandwet, 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 9, inzonderheid de eerste
twee leden, 39, § 1 en 82 (zoals gewijzigd
bij koninklijk besluit van 14 december
1984) van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en
voor zoveel als nodig van artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing eiseres aanspraken op het bekomen van een verbrekingsvergoeding
wegens onrechtmatige verbreking van
een arbeidsovereenkomstig voor onbepaalde duur afwijst op volgende granden : " ... artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (stelt) als
geldigheidsvoorwaarde dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of
voor een duidelijk omschreven werk
«

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Gryse.

(1) Zie Cass.
5 dec. 1988, A.R. nr. 6349
(A.C., 1988-89, nr, 197) en 7 dec. 1992, A.R.
nr. 9546 (A.C., 1991-92, nr. 772).
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schriftelijk dient te worden vastgesteld,
uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt; ... dit artikel stelt
(niet) dat de werknemer het geschrift
van zijn indienstneming dient te ondertekenPn, uiterlijk de dag van zijn indiensttreding; ... derhalve dient (enkel)
nagegaan te worden op welk ogenblik
partijen schriftelijk hun akkoord hebben
betuigd om de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd afgesloten, aan te gaan; ...
dat in casu het instrumentum waarin de
overeenkomst werd gevat, expressis terminis vermeldt dat het in dubbel werd
opgemaakt te Malle op 9 juni 1988; ... (eiseres) (p!aatste) haar handtekening op
21 juni 1988 zonder enig voorbehoud of
zonder enige wijziging aan het instrumentum in dat verband te laten aanbrengen, zodat zij door het plaatsen van
haar handtekening bevestigde dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inderdaad op 9 juni 1988 schriftelijk werd
vastgesteld; ... dat tenslotte de wil van
partijen om die overeenkomst te Iaten
duren van 9 juni 1988 tot en met 30 juni
1989 duidelijk is en beantwoordt aan de
wettelijke voorwaarden waarbij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
client omschreven te worden in de tijd; ...
dat de eerste rechter dan oak niet kan
gevolgd worden waar hij de geldigheid
van de schriftelijke vaststelling van een
arbeidsovereenkomst afhankelijk stelt
van het tijdstip waarop de handtekening
wordt geplaatst, dan wanneer uit het geschrift zelf de datum blijkt waarop dit
geschrift in overeenstemming met de wil
van partijen en in dubbel werd opgemaakt" (arrest pp. 3·4),
terwijl overeenkomstig artikel 9, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een
duidelijk omschreven werk voor iedere
werknemer afzonderlijk schriftelijk moet
worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst
treedt; overeenkomstig het tweede lid
van deze wetsbepaling, zo er geen geschrift is waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of
voor een duidelijk omschreven werk is
gesloten, voor deze overeenkomst dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor
de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd; het Vereiste dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur uiterlijk op
het tijdstip waarop de werknemer in
dienst treedt schriftlijk moet worden
vastgesteld, inhoudt niet alleen dat het
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geschrift, als akte, dient te worden opgesteld voor de werknemer in dienst
treedt, doch tevens dat de partijen hun
akkoord schriftelijk, dat wil zeggen in
beginsel door het plaatsen van een handtekening onder deze akte, uiten voor het
aanvangen van deze overeenkomst voor
bepaalde duur; de geldigheid van een
overeenkomst overeenkomstig artikel
1101 en 1108 van het Burgerlijk Wetboek
onder meer de toestemming van de partij die zich verbindt veronderstelt, welke
toestemming inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur gelet op genoemd artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorafgaandelijk aan de
aanvang van de overeenkomst, en schriftelijk moet worden geuit; het arbeidshof
weliswaar enerzijds stelt dat "enkel
dient nagegaan te worden op welk ogenblik partijen schriftehjk hun akkoord
hebben betuigd om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten, aan
te gaan ", doch anderzijds slechts vaststelt dat de akte, houdende de ontworpen arbeidsovereenkomst voor bepaalde
duur, "in dubbel werd opgemaakt (... ) op
9 juni 1988 "; het enkele opmaken, het
weze in dubbeltal, van een akte, houdende een antwerp van arbeidsovereenkomst, het weze in overeenstemming
met de bedoelingen van de partijen, op
een bepaalde datum, niet gelijkstaat
noch gelijkgesteld kan worden met het
vereiste schriftelijk akkoord van de partijen met de verbintenissen die deze akte
inhoudti het plaatsen, op 21 juni 1988,
van een handtekening, onder een akte
die werd opgemaakt op 9 juni 1988, niet
kan opgevat worden als het schriftelijk
vaststellen van de overeenkomst op 9 juni 1988; hieraan geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat de akte
in werkelijkheid de bedoeling der partijen zou vertolken, noch door het feit dat
ter gelegenheid van de ondertekening
geen opmerking of voorbehoud wordt geformuleerd nopens de datum waarop de
akte werd opgemaakt; zodat het arbeids~
hof derhalve niet wettig tot het bestaan
van een arbeidsovereenkomst voor be~
paalde duur kon besluiten (schending
van artikelen 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 1101 en 1108 van het
Burgerlijk Wetboek), minstens zijn beslissing door tegenstrijdigheid aantast
(schending van artikel 97 der Grondwet)
en de bewijskracht van de akte van 21
juni 1988 miskent (schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), en derhalve eiseres niet wettig
het recht op een verbrekingsvergoeding
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wegens onrechtmatige verbreking van
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kon ontzeggen (schending van
artikelen 9, 39 en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet) 11 :

Overwegende dat het arrest constateert dat : 1. de partijen een arbeidsovereenkomst voor bedienden
voor bepaalde duur van 9 juni 1988
tot en met 30 juni 1988 hebben gesloten, 2. blijkens haar vermeldingen, de overeenkomst op dubbel
exemplaar werd opgemaakt op 9 juni 1988, datum van indiensttreding
van de werkneemster; 3. de werkneemster zonder voorbehoud haar
handtekening plaatste op 21 juni
1988;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of
voor een duidelijk omschreven werk
voor iedere werknemer afzonderlijk
schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop
de werknemer in dienst treedt; dat
naar luid van artikel 9, tweede lid,
bij gebrek van zulk geschrift, voor
deze arbeidsovereenkomsten dezelfde voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde
tijd gelden;
Overwegende dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt vastgesteld als bedoeld in dit artikel, wanneer de partijen hun akkoord met
de overeenkomst schriftelijk betuigen; dat zodanig akkoord blijkt
uit de handtekening van iedere partij op de geschreven overeenkomst
of op een van de geschriften die de
overeenkomst vormen;
Dat uit de vaststelling dat een arbeidsovereenkomst op haar aanvangsdatum in twee exemplaren
werd opgesteld en op een latere datum door de werknemer werd ondertekend, niet wettig kan worden
afgeleid dat de overeenkomst schriftelijk werd vastgesteld uiterlijk op
het tijdstip waarop de werknemer in
dienst treedt;
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Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet vereist dat de werknemer het geschrift
van zijn indienstneming client te ondertekenen, uiterlijk de dag van zijn
indiensttreding en dat eiseres « door
het plaatsen van haar handtekening
(op 21 juni 1988) bevestigde dat de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd inderdaad op 9 juni 1988 schriftelijk werd vastgesteld »; dat zij op
grond hiervan beslissen dat alzo voldaan werd « aan de wettelijke voorwaarden waarbij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient
omschreven te worden in de tijd »;
dat zij zodoende artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet schenden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
20 september 1993 - 3e karner - Voorzitter: de h. Verhougstraete, waarnernend voorzitter - Verslaggever: de h.
Boes Gelijkluidende conclusie van
mevr. De Raeve, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Biitzler en De Bruyn.
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1° STEDEBOUW -

HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN
MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN
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DE VORIGE STAAT GERLIJKE PARTIJ VAN DE VORDERING.

STRAFZAKEN - BURDWANGSOM - AARD

2° DWANGSOM -

STEDEBOUW HER·
STEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJ - BEDRAG - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

1o De inzake stedebouw door de burgerlijke partij voor de strafrechter inge-

stelde vordering strekkende tot de veroordeling van de beklaagde tot het
beta/en van een dwangsom teneinde
de tenuitvoerlegging van de verplichting tot herstel van de plaats in de vo-

rige staat te verzekeren, behoort tot
de civielrechtelijke vordering. (Art.
1385bis Ger.W. en art. 65, § 1, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
2° Wanneer de strafrechter inzake stedebouw op vordering van een burgerli;ke
partij beveelt de plaats in de vorige
staat te herstellen, kan hij daaraan
een aan die burgerlijke partij toekomende dwangsom verbinden (1) waarvan het bedrag hager is dan het door
die burgerlijke partij gevraagde (2).
(Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening

en Stedebouw; art. 1, eerste lid,
Dwangsomwet; art. 1385bis Ger.W.)
{LAMBRECHTS E.A.
T. HET VLAAMSE GEWEST E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6277)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over de door verweerder tegen de
voorzieningen opgeworpen grand
van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat de beslissing over de
(1) Cass., 10 maart 1992, A.R. nr. 3612, en 20
mei 1992, A.R. nr. 7156 (A.C., 19£!1-92, nrs. 357
en 493); Cass., 20 april 1993, A.R. nr. 4627
(A.C., 1993, m. 186).
(2) Cass., 22 april 1993, A.R. nr. 8875 (A.C.,
1993, nr. 194).
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vordering tot herstel, bedoeld in artikel 65, § 1, van de wet van 25
maart 1962, alsook de veroordeling
tot het betalen van een dwangsom
gehecht aan de verplichting tot
plaatsherstelling, behoort tot de uit·
oefening van de strafvordering; dat
aldus de voorzieningen van de eisers niet ontvankelijk zijn nu zij
hun voorzieningen tot « de beschikkingen van het arrest op burgerlijk
gebied » hebben beperkt:
Overwegende dat de maatregel
van herstel weliswaar werd bevolen
op vordering van het openbaar ministerie en tot de strafvordering be·
hoort, maar desniettemin een civielrechtelijk karakter heeft; dat de
dwangsom werd opgelegd op verdering van de burgerlijke partij, het
Vlaamse Gewest; dat de desbetrefende beslissing aldus niet aileen
een civielrechtelijk karakter heeft,
maar Ievens tot de civielrechtelijke
vordering behoort;
Dat de voorzieningen « tegen de
beschikkingen van het arrest op
burgerlijk gebied » aldus de bevolen
maatregel van herstel en de aan de
eisers opgelegde dwangsom betreffen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorzieningen niet
kan worden aangenomen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
door het openbaar ministerie ingestelde rechtsvordering waarbij de eisers veroordeeld worden tot het herstel van de plaats in de vorige staat :
Overwegende dat de beslissing
van de strafrechter waarbij de vordering tot herstel wordt toegewezen
weliswaar een civielrechtelijk karakter heeft, maar behoort tot de strafvordering;
Dat het openbaar ministerie tegen
die beslissing hoger beroep kan instellen;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij de eisers op vordering van verweerder, burgerlijke partij, tot betaling van een dwangsom worden
veroordeeld :
Over het middel:

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, onverrninderd
het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 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 »;
Overwegende dat het beroepen
vonnis op vordering van verweerder
aan de eisers een dwangsom heeft
opgelegd van 1.000 frank per dag
vertraging na de hersteltermijn;
Dat verweerder in zijn appelconclusie enkel concludeerde tot de bevestiging van het eerste vonnis;
Overwegende dat het arrest, door
de eerste eiseres te veroordelen,
wanneer het bevolen herstel niet
wordt uitgevoerd binnen de vooropgestelde termijn tot het betalen van
een dwangsom van 2.000 frank per
dag, en de eisers sub 2 tot en met 7
te veroordelen tot een dwangsom
van 1.200 frank per dag volgend op

het verstrijken van voormelde temrijn, zijn beslissing wettig verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Lahousse - GeliJkluidende conclusie van de h. GoeminAdvocaten:
ne, advocaat-generaal mrs. De Gryse en R. Hens, Antwerpen.

Nr. 360
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ARBEID

ARBEIDSBESCHERMING
DIENSTHOOFD VEILIGHEID - OPDRACHT.

Het hoofd van de dienst voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen heeft geen leidende
functie in de onderneming. (Art.
833.1.2, art. 833.1.3 en art. 835 A.R.A.B.)

(VAN ISEGHEM E.A. T. ROYALE BELGE N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6311)

HET HOF; - Ge!et op het bestreden arrest, op 17 december 1991
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Nrs. 361, 36lbis, 36lter
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IV. Op de voorziening van Ernie!

Peeters:
Overwegende dat, luidens de bepalingen van artikelen 833.1.2 en 833.1.3
van het Algemeen Reglement voor
Arbeidsbescherming, het hoofd van
de dienst voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen
rechtstreeks afhangt van de persoon
belast met het dagelijks beheer van
de onderneming of van de exploitatiezetel en zijn opdracht vervult in
volledige onafhankelijkheid ten overstaan van de werkgever en de werknemers;
Dat daaruit niet kan worden afgeleid dat zulkdanig diensthoofd een
leidinggevende functie in de onderneming heeft;
Overwegende dat artikel 835 van
voormeld reglement de opdracht van
het diensthoofd bepaalt;
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Om die redenen, ... vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uit~
spraak doet op de strafvordering ten
laste van Ernie! Peeters; ... ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; ... laat
de kosten van de voorziening van
Ernie! Peeters ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
21 september 1993 - 2e kamer - Voor~
zitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Fischer - GelijkJuidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Houtekier, De Bruyn en D. Cassiman,
Gent.

Dat aan eiser geen overtreding
van die bepaling wordt ten laste gelegd;
Dat de volgens de tenlastelegging
B overtreden bepalingen, luidens artikel 28 van voormeld reglement,
toepasselijk zijn op al wie werkne-

mers krachtens een arbeidsovereenkomst tewerk stelt en op die werknemers zelf;
Dat eiser, als hoofd van de dienst
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, niet
kan worden beschouwd als wer kgever, lasthebber of aangestelde die
werknemers krachtens een arbeids-

overeenkomst tewerk stelt;
Dat het arrest niet vaststelt dat
eiser als werknemer die bepalingen
niet heeft nageleefd;
Dat het arrest niet aangeeft waarin eisers gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, buiten de niet-naleving
van de bepalingen van het voormeld
reglement, zou hebben bestaan;
Dat het arrest de in de memorie
aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 361, 361bis, 361ter
2e KAMER ~ 21

september

1993

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - EURGERLIJKE RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLGEN.

Op het enkele hager beroep van de burgerlijke partij kan de rechter in hager
beroep de beklaagde noch geheel noch
ten dele ontheffen van de door de eerste rechter uitgsproken veroordeling
tot schadevergoeding (1).
(1) Cass., 5 nov. 1991, A.R. nr. 4793 (A.C.,
1991-92, nr. 130).
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(CORTEN T. MERTENS EA)
ARREST

(A.R. nrs. 6595, 7072 en P.93.0166.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzienin~
gen ingeschreven op de algemene
rol van het Hof onder de nrs. 6595,
7072 en P.93.0166.N betrekking hebben op hetzelfde arrest, zodat er
aanleiding bestaat om deze voorzieM
ningen samen te voegen en erover
uitspraak te doen bij een enkel arrest;

Over de voorziening van 20 j anuari
1993 van de co6peratieve vennootschap Lanbokas :
Over het middel: schending van de artikelen 202 en 203, § 4, van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het hof van beroep, ofschoon
verweerster geen hager beroep had ingesteld tegen het vonnis gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Leuven op 26
september 1990 waarbij verweerster samen met de medebeklaagde, de heer
Corten, volledig aansprakelijk werd gesteld voor de door eiseres ten gevolge
van de door de beklaagden begane strafbare feiten geleden schade en waarbij
verweerster samen met de heer Corten
in solidum werd veroordeeld tot betaling
aan eiseres van een provisioneel bedrag
van zes miljoen frank met voorbehoud
voor het overige, dit vonnis niettemin
hervormt en, uitspraak doende over de
burgerlijke vordering van eiseres tegen
verweerster, beslist dat eiseres door haar
te grate laksheid en nalatigheid fouten
beging welke tot het ontstaan en de omvang van de schade hebben bijgedragen
en eiseres zelf voor een vierde van haar
schade moet instaan en vervolgens verweerster samen met de medebeklaagde
Corten in solidum veroordeelt tot het betalen van drie vierde van de door eiseres
geleden schade, met name 6.671.695
frank, vermeerderd met de gerechtelijke
interesten en de kosten waarbij voorbehoud wordt verleend voor de toekomst

Nrs. 361, 361bis, 361ter

op grand van de redengeving onder meer
dat « door (eiseres) tot op heden een sam
van 8.895.594 frank ter bcschikking werd
gesteld aan de slachtoffers van het
agentschap Broos; dat rekening gehouden met het feit dat (eiseres) hiervan zoals hager vermeld een vierde zelf client
te dragen haar een bedrag toekomt van
8.895.594 frank X 3/4 = 6.671.695 frank,
vermeerderd met de gerechtelijke interesten en de kosten van beide aanleggen;
geeft haar voorbehoud voor de toekomst JJ,
terwijl, overeenkomstig de artikelen
202 en 203, § 4, van het Wetboek van
Strafvordering op het enkel hager beroep van de burgerlijke partij of van een
medebeklaagde de appelrechter noch geheel noch ten dele de beklaagde partij
mag ontlasten van de veroordeling tot
schadevergoeding door de eerste rechter
ten bate van de burgerlijke partij uitgesproken; de appelrechters derhalve door
verweerster voor een vierde te ontlasten
en door in elk geval een lager bedrag toe
te kennen dan de eerste rechter had gedaan de artikelen 202 en 203, § 4, van het
Wetboek van Strafvordering schenden:

Overwegende dat, op het enkele
boger beroep van de burgerlijke
partij, de rechter in hager beroep
noch geheel noch ten dele de beklaagde mag ontheffen van de veroordeling tot schadevergoeding die
door de eerste rechter ten voordele
van de burgerlijke partij werd uitgesproken;
Overwegende dat, ten deze, het
hof van beroep, uitspraak doende
over het uitsluitend door eiseres ingestelde hager beroep tegen de beslissing waarbij de correctionele
rechtbank verweerster volledig aansprakelijk verklaarde voor de door
eiseres geleden schade, niet mocht
oordelen dat eiseres zelf voor een
vierde van die schade moet instaan;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, voegt de voorzieningen; ... vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders sub I, 1 tot en
met 7, 9 tot en met 17 en 19 tot en
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met 27 tegen eiser en van eiseres tegen de verweerster Rita Broos; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt ieder van de
verweerders sub I, 1 tot en met 7, 9
tot en met 17 en 19 tot en met 27 in
een vijftigste van de kosten van de
voorziening van eiser, deze laatste
in de overige kosten van zijn voorziening, eiseres in de kosten van
haar voorzieningen van 24 maart en
23 september 1992 en de verweerster Rita Broos in de kosten van de
voorziening van eiseres van 20 januari 1993; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
21 september 1993 -

ze kamer -

Voor-

zitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter

- Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Verbist en R. Peeters, Brussel.
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4° BLOEDPROEF -

VORDERING TOT ANALYSE - ONDERTEKENING - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

1° De toezending, door de gerechtelijk

agent-inspecteur die de procureur des
Konings bij de politierechtbank bijstaat, van een kantschrift aan de politiecommissaris van de woonplaats van
een verdachte ten einde deze een kopie van het exploot van betekening
van het verstekvonnis en van de betekende stukken af te geven, stuit de
verjaring van de strafvordering, oak al
werd de rechtspleging, die aanleiding
gaf tot bedoeld verstekvonnis, met inbegrip van dit vonnis nadien nietig
verklaard door het op verzet gewezen
vonnis. (Art. 22 V.T. Sv.)
2°, 3° en 4° Voor het Hoi kan niet voor

de eerste maal worden aangevoerd dat
het dossier geen ondertekende vordering tot analyse van het alcoholgehalte
van het bloedstaal bevat.
(LAPORTE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6652)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 maart 1992 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Nr. 362
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1° VERJARING TING -

september 1993
STRAFZAKEN -

STUI-

BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - NIEUW MIDDEL - WET BETREFFENDE
DE POLJTIE OVER HET WEGVERKEER- ALCOHOLINTOXICATIE EN DRONKENSCHAP BLOEDPROEF - VORDERING TOT ANALYSE ONDERTEKENING - ONTVANKELIJKHEID.

3° WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE
DE POLJTIE OVER HET WEGVERKEEH. - ALCOHOLINTOXICATIE EN DRONKENSCHAP BLOEDPROEF - VORDERING TOT ANALYSE ONDERTEKENING CASSATIEMIDDEL ONTVANKELIJKHEID,

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt wegens inbreuken op de artikelen 34.1" en 35
van de Wegverkeerswet waarop de
verjaringstermijn van een jaar
krachtens artikel 68 van deze wet
van toepassing is;
Overwegende dat volgens de vaststelling van het vonnis de feiten op
5 mei 1990 werden gepleegd;
Overwegende dat de omstandigheid dat de rechtspleging, die aanleiding heeft gegeven tot het verstekvonnis van de Politierechtbank
te Hasselt van 14 januari 1991, met
inbegrip van dit vonnis nietig werd
verklaard, gaan afbreuk doet aan de
regelmatigheid en de stuitende werking van het kantschrift dat de gerechtelijke agent-inspecteur, die de
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procureur des Konings bij de Politierechtbank te Hasselt bijstond, op
20 maart 1991 aan de politiecommissaris te Kortessem heeft gezonden
en dat ertoe strekte een kopie van
het exploot van betekening van het
verstekvonnis en van betekende
stukken, onder gesloten omslag, aan
eiser af te geven;
Dat mitsdien de appelrechters
wettig beslissen dat op de datum
waarop het vonnis werd uitgesproken de strafvordering niet door verjaring was vervallen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor de
appelrechters heeft aangevoerd dat
er zich geen ondertekende vordering
tot analyse van het alcoholgehalte
van het bloedstaal in het dossier bevindt;

Nr. 363

ze

KAMER ~

21 september 1993

1° STRAF -

ALGEMEEN, STRAF EN MAA'fREGEL, WETIIGEHID ~ BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING ~ STRAl<\/ORDERING
DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK BEHOORT.

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

~

STRAF

~

REDENEN.

1o en 2° Ter zake van de strafvordering
die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, is de bijzondere
motiveringsverplichting i. v.m. de keuze
en de duur van de straf, in beide instanties beperkt tot de beslissing waarbij verval wordt uitgesproken van bet
recht een voertuig of een Juchtschip te
besturen of een rijdier te geleiden (1).
(Artt. 163 en 195 Sv.)
(DEWULF E.A. T. PARTENREEDEREI lVLT. MULTITANK ARCADIA)
ARREST

(A.R. nr. 6755)

Dat het middel dat geen betrekking heeft op de bevoegdheid en uitsluitend op het voorbereidend strafonderzoek, niet voor de eerste maal
voor het Hof kan worden aangevoerd en derhalve niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 september 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie
van de h. Goeminne, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. W. Deschamps, Hasselt.

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 april 1992 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de eisers sub 1
en 2 en op de vordering van het
openbaar ministerie tegen de eiseres sub 3:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 195 en 211
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de appelrechters bij het bestreden vonnis vooraf de eerste twee eisers schuldig verklaren aan het ten laste
gelegde feit en vervolgens het vonnis
waarbij eerste twee eisers werden ver(1) Cass., 19 maart 1991, A.R. nr. 3987 {A.C.,
1990-91, nr. 374), en Cass., 23 mei 1989, A.R.
nr. 2818 (A.C., 1988-89, nr. 541).
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oordeeld elk tot een geldboete van 30
frank, op 1.800 frank voor ieder gebracht
en een vervangende gevangenisstraf van
8 dagen en waarbij zij tevens werden
verplicht tot een bijdrage van 5 frank,
gebracht op 450 frank voor elk, en de
drie eisers op het burgerlijk gebied werden veroordeeld tot betaling aan verweersrer van schadevergoeding, bevestigen, zonder vermelding van enige redengeving voor de gekozen strafmaat,
terwijl, overeenkomstig artikel 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, door artikel 211 van hetzelfde
wetboek van toepassing verklaard op de
rechtspleging in beroep, de appelrechters
in hun vonnis nauwkeurig, maar op een
wijze die bekopt mag zijn, de redenen
moeten vermelden waarom de rechters,
als de wet hun daartoe de vrije beoorde~
ling overlaat, dergelij ke straf of derge~
lijke maatregel uitspreken, en bovendien
de strafmaat voor elke uitgesproken
straf of maatregel moeten rechtvaardi~
gen; dat overeenkomstig artikel 3 van de
wet van 24 november 1975 houdende
goedkeuring van het internationaal ver~
drag ter voorkoming van aanvaringen op
zee (Belgisch Staatsblad, 12 juni 1976 en
14 juli 1977) een boete kan opgelegd war~
den gaande van 26 frank tot 300 frank;
de appelrechters nu zij niet de lichtste
straf, zijnde een geldboete van 26 frank
doch wel een zwaardere straf zijnde een
geldboete van 30 frank opleggen, over~
eenkomstig de in het middel aangeduide
wetsbepalingen verplicht waren de maat
van de gekozen straf in het bijzonder te
motiveren; dat evenwel het bestreden
vonnis noch het vonnis dat gewezen
werd in eerste aanleg enige redengeving
bevatten voor de gekozen strafmaat, de
appelrechters derhalve door het bestre~
den vonnis te bevestigen waarbij aan
eerste twee eisers een geldboete werd
opgelegd van 30 frank, zonder vermel~
ding van enige redegeving voor de geko~
zen strafmaat, nalaten nauwkeurig de
redenen aan te geven waarom de opgelegde strafmaat werd gekozen (scherrding van alle in het middel vermelde bepalingen):
Overwegende dat beroepen vonnis
uitgesproken werd door de Politierechtbank te Antwerpen;
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verval uitspreekt van bet recht tot
het besturen van een voertuig, een

luchtscbip en bet geleiden van een
rijdier, enkel ertoe gehouden is
nauwkeruig maar op een wijze die

beknopt mag zijn, de redenen aan te
duiden omtrent de keuze en de duur
van die straf; dat die verplichting
niet bestaat voor de andere straffen
die hij uitspreekt;
Overwegende dat uit het in de
context lezen van de artikelen 163,
tweede lid, 176 en 195, derde lid, van
het Wetboek van Strafvordering
blijkt dat de correctionele rechtbank
die uitspraak doet in graad van hager beroep op dit stuk geen ruimere

verplichting heeft;
Overwegende dat in deze de correctionele rechtbank zetelend in
graad van hoger beroep, geen moti-

veringsplicht had met betrekking tot
de uitgesproken straf;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
21 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal Advocaten:
mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 364
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Overwegende dat de rechter in de
politierechtbank, naar luid van arti-

kel 163, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering, wanneer hij het

! 0 RECHTEN VAN DE MENS -
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DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART 5 ART 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND-
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HAVING - REDELIJKE TERMIJN - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN - PERKEN.

2° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VOORLOPIGE
HANDHAVING ART. 5.3
HECHTENIS E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STEL-

LEN -

PERK EN.

PREJUDICIEEL GESCHIL -

3°

ARBI·

TRAGEHOF - MIDDEL WAARIN EEN VRAAG
WORDT OPGEWORPEN ALS BEDOELD IN ART.
26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - ART.
5.3 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - HOF
VAN CASSATIE - VERPLICHTING OM EEN
PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN - PERKEN.

4° CASSATIEMIDDELEN -

ALGEMEEN

MIDDEL OAT DE VRAAG OPWERPr, BE-

DOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - ART. 5.3 E.V.R.M. - REDELIJKE
TERMIJN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN - PERKEN.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HAND·

HAVING - CASSATIEBEROEP - MJDDEL OAT
DE VRAAG OPWERPI', BEDOELD IN ART. 26
BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ART. 5.3
E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG.

lo, 2°, 3°, 4° en 5° In de context van art.

5.3 E. V.R.M., naar luid waarvan eenie~
der het recht heeft berecht te worden
binnen een redelijlce termijn of hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld, staan de in de wet op de voorlopige hech tenis dwingend vastgestelde zeer lcorte termijnen om over de
handhaving van de voorlopige hechtenis te beslissen, het stellen door het
Hoi van Cassatie van een prejudiciiile
vraag aan het Arbitragehof in de weg.
(JAMS)

ARREST

(A.R. nr. P.93.129B.N)

RET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 3 september 1993 ge-
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wezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste en het tweede middel
samen:

Overwegende dat artikel 7 van de
Grondwet betrekking hee!t op de ti·
tel op grand waarvan een persoon
kan worden aangehouden buiten het
geval van ontdekking op heterdaad,
doch niet op de rechterlijke beslissingen op grand waarvan de aanhouding achteraf wordt gehandhaa!d;
Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
inzake van voorlopige hechtenis;
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling de onderzoeksgerechten, die uitspraak doen betre!ende
voorlopige hechtenis, de verplichting
oplegt om in hun beslissing het artikel 25 van de wet betre!fende de
voorlopige hechtenis aan te halen;
Dat het vermelde artikel 25, § 2,
zesde lid, dat betrekking hee!t op de
opheffing van het bevel tot aanhou·
ding door de onderzoeksrechter, niet
van toepassing is wanneer de raadkamer met inachtneming van artikel 22, eerste lid, van deze wet van
maand tot maand oordeelt over het
handhaven van de hechtenis; dat
het bestreden arrest mitsdien dat
artikel 25 niet schendt;
Overwegende dat eiser aanvoert
dat wat hij « kalendertoeval "
noemt, inzonderheid het ongelijk
aantal dagen in een kalendermaand
waardoor de duur van de kalendermaanden onderling verschilt, een
met artikel 6bis van de Grondwet
strijdige « ongelijke behandeling
van gedetineerden zou voortbrengen "• omdat naargelang het tijdstip
van de aanhouding de termij nen
voor handhaving van de voorlopige
hechtenis verschillend zijn;
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Overwegende dat aldus een vraag
rijst orntrent de schending van artikel 6bis van de Grondwet door de
artikelen 21, § 6, en 22 van de wet
betreffende de voorlopige hechtenis,
gelezen in de context van de artikelen 52 tot 54 van het Gerechtelijk
Wetboek, waaromtrent het Hof naar
luid van artikel 26, § 1, 3", van de
bijzondere wet van 6 januari 1989
het Arbitragehof een prejudiciele
vraag moet stellen;
Overwegende dat naar luid van
het artikel 5.3 E.V.R.M., eenieder
die gearresteerd is of gevangen
wordt gehouden, overeenkomstig lid
1, c, van dit artikel, het recht heeft
binnen een redelijk termijn berecht
te worden of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld;
Dat deze verdragsregel rechtstreekse werking heeft in de interne
rechtsorde en voorrang heeft op de
regel van artikel 26, § 2, van die bijzondere wet van 6 januari 1989;
Overwegende dat het door de verdragsregel aan eiser gewaarborgde
recht op behandeling van zijn taak
binnen een redelijke termijn in deze
dreigt te worden geschonden, inzonderheid de redelijke termijn dreigt
te worden overschreden, bij het stel~
len van de vermelde prejudici€le
vraag aan het Arbitragehof;
Dat meer bepaald de eigenheid en
de doeleinden van de rechtspleging
betreffende de voorlopige hechtenis,
inzonderheid de daarin dwingend
vastgelegde zeer korte termijnen om
over de handhaving van een lopende
hechtenis te beslissen, in de context
van de vermelde voorrang vereisen~
de verdragsregel met betrekking tot
de redelijke termijn, het stellen van
die prejudici€le vraag aan het Arbi~
tragehof in de weg staan;
Overwegende dat krachtens arti~
kel 21, § 6, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis de beschikking tot handhaving
van de hechtenis een maand geldig
is vanaf de dag waarop ze wordt ge~
geven;
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Overwegende dat met inachtne~
ming van de artikelen 2, 52 en 54
van het Gerechtelijk Wetboek, de
termijn eensdeels wordt gerekend
van middernacht tot middernacht,
vanaf de dag na die van de akte of
van de gebeurtenis welke hem doet
ingaan en aile dagen omvat, oak de
zaterdag en de zondag en de wettelijke feestdagen, terwijl, anderdeels,
een in maanden bepaalde termijn,
zoals in deze, wordt gerekend .van
de zoveelste tot de dag v66r de zoveelste;
Overwegende dat artikel 25, derde
lid, van het Strafwetboek, naar luid
waarvan de duur van een maand gevangenisstraf dertig dagen is, niets
uitstaande heeft met de termijn van
een maand gedurende dewelke de
beschikking tot handhaving van de
hechtenis geldig is;
Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer te Antwerpen, die
de handhaving beveelt, dagtekent
van 20 juli 1993;
Dat de door artikel 21, § 6, van de
wet van 20 juli 1990 bepaalde termijn van een maand gedurende wei~
ke de beschikking tot handhaving
van de voorlopige hechtenis geldig
is, aldus inging op 21 juli 1993 en
verliep op 20 augustus 1993 te middernacht;
Dat de beschikking van de raadkamer van 20 augustus 1993 derhalve is gewezen binnen de wettelijke
termijn; dat het bestreden arrest
mitsdien artikel 7 van de Grondwet
niet schendt;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 september 1993 -

zc kamer -

zitter: de h. D'Haenens -

VoorVerslaggever:

de h. D'Hont - Gelijkluidende conclilsie
van de h. Goeminne, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. K. De Roeck, Antwerpen.
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3o De uitspraak over een I'echtsvraag

Nr. 365
2e
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KA:\·IER -

22 september 1993

1° BEW!JS -

STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN
- OVERLEGGI:\'G VAN STUKKEN - GER.W.
TOEPASSIKG.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - ALGEIVIEEN - MAATREGEL
VAN IN'NENDIGE AARD - GER.W. - TOEPASSING.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - ALGEMEEN - MAATREGEL
VAN Il'."'WEN"DIGE AARD - BEGRIP.

4° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - ALGEMEEN - UITSPRAAK
OVER EEN RECHTSVRAAG - BEGRIP.

5° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING
OVER EEN RECHTSVRAAG - BEGRIP.

kan niet worden beschouwd als een
maatregel van inwendige aard (3).
4° en 5° Wanneer bet hoi van beroep re-

gelmatig kennis genomen heeft van
bet hager beToep a.m. tegen de beslis~
sing van de COTTectionele Techtbank
waaTbij de vervolgingen ontvankelijk
veTklaard worden, is oak het ondeT~
zoek van het door de eerste Techter
aan een van de partijen gerichte veT~
zoek om een stuk neer te leggen wettig, als het arTest vaststelt dat een an~
deTe partij voor het hoi van beroep de
oveTlegging van het litigieuze stuk als
een vooTwaaTde voor de ontvankelijkheid van de veTvolgingen heeft be~
schouwd; onder die omstandigheden
kan het verzoek van de eerste rechter
niet woTden beschouwd als een maatregel van inwendige aard, maaT blijkt
het een uitspmak oveT een rechtsvmag
te zijn. (Art. 1046 Ger.W.)
6° Art. 215 Sv. Jegt de appelrechter de

6° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
- RECHTER DIE DE ZAAK AAN ZICH TREKT GRENZEN.

7° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
14.5 II\OTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES.

1o De bewijsvoering in strafzaken wordt
geregeld door het Wetboek van Strafvordering, zodat de artt. 877 tot 882
Ger. W. betreffende de overlegging van
stukken in burgerlijke geschillen niet
als zodanig van toepassing zijn (1).
2° Bij ontstentenis van een

anderslui~

dende niet opgeheven wetsbepaling of
van een rechtsbeginsel waarvan de
toepassing onverenigbaar is met de in
art. 1046'Ger.W. vervatte regel betreffende a.m. de maatregelen van inwendige aard, is genoemd artikel krach~
tens art. 2 van datzelfde wetboek van
toepassing op de strafrechtspleging (2).

verplichting op om mede oveT de zaak
zelf te beslissen, telkens als hij een
vonnis teniet doet dat niet over de
zaak zelf heeft beslist (4), mits de vernietiging niet gegrond is op het feit
dat de eerste rechter niet bevoegd was
of niet was geadieerd (5).
7° Uit de enkele omstandigheid dat bet

arrest de beslissing van de eerste rechter teniet doet en over de zaak zelf uit~
spraak doet bij wege van een nieuwe
beslissing valt geen schending af te
leiden van art. 14.5 I. V.B.P.R. (6)
(3) Zie Cass., 22 feb. 1990, A.R. nrs. 8713-8845
(A.C., 1989-90, nr, 381), 11 dec. 1991, A.R. nr,
9385, en 13 dec. 1991, A.R. nr. 7604 (ibid.,
1991-92, nrs. 195 en 202).

(4) Wanneer bet beroepen vonnis zelf over
beslist de
appelrechter op grand van de devolutieve
kracht van bet boger beroep en niet bij wege
van « evocutie " (Cass., 23 feb. 1970, A.C., 1970,
589).

de zaak uitspraak had gedaan,

(1) Zie Cass., 2 juni 1981, A.R. nr. 6226 (A.C.,
1980-81, 1144), motivering.

(5) Zie Cass., 4 feb. 1986, A.R. nr. 9750 (A.C.,
1985-86, nr. 356); zie ook Cuss., 20 feb. 1990,
A.R. nr. 3175 (ibid., 1989-90, nr, 371).

(2) Zie Cass., 25 juni 1973 (A.C., 1973, 1048),
en 11 dec. 1991, A.R. nr. 9.185 (ibid., 1991-92,
nr 195).

(6) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6302 (A.C.,
1987-88, nr. 355) en 20 feb. 1990, A.R. nr. 3175,
uangehaald in de vorige noot.
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(ADAM E.A. T. EUROPESE CONIMISSIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.930420.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. ...
II. Op de voorziening van Florent
Van Der Linden :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 2, 880 en 1046 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de hogere beroepen
ontvankelijk verklaart, behalve die van
drie beklaagden, welke gericht waren tegen de burgerlijke beschikkingen van
het vonnis, dat er geen bevat, het beroepen vonnis wij zigt, in zoverre het verweerster had verzocht om het verslag
van het onderzoek van haar veiligheidsdienst neer te leggen, als haar intern reglement haar daartoe het recht gaf, en
de rechter te informeren over het daaraan gegeven gevolg en na de zaak aan
zich te hebben getrokken, eiser wegens
de hem ten laste gelegde feiten veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier
jaar, tot een geldboete van 3.000 frank,
alsook tot ontzetting, voor de duur van
tien jaar, van de in artikel 31 van bet
Strafwetboek opgesomde rechten,
terwijl de beslissing van het beroepen
vonnis waarbij verweerster, burgerlijke
partij, wordt verzocht om het verslag
van het onderzoek van haar veiligheidsdienst over te leggen, als haar intern reglement haar daartoe het recht geeft, en
de rechter te informeren over het daaraan gegeven gevolg, overeenkomstig artikel 880 van het Gerechtelijk Wetboek,
niet vatbaar is voor hager beroep; het althans een beslissing of maatregel van inwendige aard betreft in de zin van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetbaek,
die, als zadanig, niet vatbaar was voor
hager beraep, zadat het haf van beraep
het hager beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagden niet ontvankelijk diende te verklaren, in zoverre
ze tegen dat gedeelte van het beroepen
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vonnis gericht waren, dat gedeelte niet
macht wijzigen, aangezien het niet aan
de kennisneming van het hof was onderwarpen, en derhalve de zaak evenmin
aan zich mocht trekken :

Overwegende dat de bewijsvoering in strafzaken wordt geregeld
door het Wetboek van Strafvordering, zodat de artikelen 877 tot 882
van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de overlegging van stukken in burgerlijke geschillen niet
als zodanig van toepassing zijn;
Dat het middel dienaangaande
faalt naar recht;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van een andersluidende, niet opgeheven wetsbepaling of van een
rechtsbeginsel waarvan de toepassing onverenigbaar is met de in artikel 1046 van het Gerecbtelijk Wethoek vervatte regel, die regel krachtens artikel 2 van genoemd wetboek
van toepassing is op de strafrechtspleging;
Dat luidens artikel 1046 van het
Gerechtelijk Wetboek de beslissingen of maatregelen van inwendige
aard niet vatbaar zijn voor verzet of
hager beroep;
Overwegende dat, wat de toepassing van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek betreft enerzijds,
de hogere beroepen onder meer gericht waren tegen de beslissing van
de correctionele rechtbank waarbij
de vervolgingen ontvankelijk werden ver klaard; dat wat dat betreft
de ontvankelijkheid van de hogere
beroepen niet wordt betwist;
Dat, anderzijds, wat het verzoek
van de eerste rechter aan de burgerlijke partij, thans verweerster, betreft « om het verslag van het onderzoek van haar veiligheidsdienst neer
te leggen, als haar intern reglement
haar daartoe het recht geeft, en om
de rechter te informeren over het
daaraan gegeven gevolg », het arrest
vaststelt dat eiser voor het hof van
beroep concludeerde « tot de nietontvankelijkheid van de vervolgingen, bij ontstentenis van dit stuk
dat hij als van essentieel belang be-
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schouwt voor een goede rechtsbedeling en het recht van verdediging »;
Overwegende dat, nu eiser zelf de
overlegging van het litigieuze stuk
als een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vervolgingen beschouwde, het hof van beroep, dat
over die ontvankelijkheid uitspraak
moest doen, noodzakelijkerwijze oak
het verzoek van de eerste rechter
aan verweerster om dat stuk neer te
leggen moest onderzoeken, en dat
verzoek, gelet op de omstandigheden van de zaak, niet als een maatregel van inwendige aard kon worden beschouwd, maar integendeel
een uitspraak over een rechtsvraag
bleek te zijn;
Dat het middel dienaangaande
niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de regels inzake de bewij svoering in
strafzaken, alsook van de artikelen 15 en
215 van Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest het beroepen vonnis
wij zigt, in zoverre het verweerster had
verzocht om het verslag van bet onder~
zoek van haar veiligheidsdienst neer te
leggen en de rechter te informeren over
het daaraan gegeven gevolg, en, na de
zaak aan zich te hebben getrokken, eiser
wegens de hem ten laste gelegde feiten
veroordeelt tot een gevangenisstraf van
vier jaar, tot een geldboete van 3.000
frank, alsook tot ontzetting, voor de duur
van tien jaar, van de in artikel 31 van
het Strafwetboek opgesomde rechten, op
grand dat uit geen enkel stuk van de
rechtspleging blijkt dat een van de par~
tijen om de overlegging van dat verslag
zou hebben verzocht; dat eiser te zijnen
voordele geen enkel welbepaald feit aan~
voert dat zou blijken uit een dossier of
een verslag van de E.E.G. en dat niet
door een ander middel zou kunnen war~
den aangetoond; dat de eerste rechter,
om tot zijn overtuiging te komen, be~
schikte over een volledig en zorgvuldig
opgemaakt dossier; dat hij ten onrechte
heeft verzocht om de overlegging van
een verslag van een intern onderzoek bij
een instelling waaraan een van de be~
klaagden als ambtenaar verbonden was;
dat laatstgenoemde was afgezet wegens
feiten die hier niet ter zake doen, zodat
het tuchtonderzoek nooit zal worden
overgedaan; dat het van de eerste rech~
ter zelf uitgaande verzoek om overleg~
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ging van het verslag van het intern on~
derzoek van de burgerlijke partij dus
niet nodig of nuttig was voor de uit~
spraak over de feiten waarvan hij kennis
genomen had,
terwijl de rechtbank, zoals het arrest
zegt, zelf alle maatregelen mag bevelen
die zij nodig acht om tot haar overtuiging te komen, mits de bewijsmiddelen,
die zij in aanmerkiilg neemt, voldoen
aan de algemene toelaatbaarheidsvereis~
ten van het bewijs in strafzaken, name~
lijk dat zij verenigbaar moeten zijn met
de algemene rechtsbeginselen, de eerbiediging van de menselijke persoon en het
recht van verdediging, dat zij door de re~
de en de ondervinding geschikt worden
bevonden om als grondslag voor de overtuiging van de rechter te dienen; het arrest, door het beroepen vonnis te wijzigen in zoverre het een maatregel van
onderzoek gelastte, op de enkele grand
dat die maatregel niet nodig of nuttig
was, de beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de regels inzake
de bewijsvoering en artikel 15 van het
Wetboek van Strafvordering), en derhal~
ve niet zonder artikel 215 van het Wethoek van Strafvordering te schenden het
beroepen vonnis kon teniet doen en bij~
gevolg de zaak aan zich trekken :

Overwegende dat de appelrechters, die de weerslag van de litigieu~
ze onderzoeksmaatregel op het ver~
dere verloop van de debatten moes~
ten onderzoeken, zoals uit het ant~
woord op het eerste middel blijkt,
op de in het middel aangegeven
gronden in feite hebben geoordeeld
dat het door eiser aangevoerde be~
wijs niet nuttig was voor de ontdekking van de waarheid;
Dat aldus het arrest de beslissing
dienaangaande regelmatig met rede~
nen omkleedt en naar recht verant~
woordt;
Dat het middel bovendien, in zoverre het kritiek oefent op die feite~
lijke beoordeling, niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat overigens de
appelrechter krachtens artikel 215
van het Wetboek van Strafvordering
verplicht is mede over de zaak zelf
te beslissen, telkens als hij een vonnis teniet doet, dat niet over de zaak
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zelf heeft beslist, mits de vernietiging niet gegrond is op bet feit dat
de eerste rechter niet bevoegd was
of niet was geadieerd;
Dat bet middel dienaangaande
niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel: schending van
artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering en artike114.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten,
doordat het arrest, na het beroepen
vonnis te hebben gewijzigd, in zoverre
het verweerster had verzocht het verslag
van het onderzoek van haar veiligheidsdienst neer te leggen en de rechter te informeren over het daaraan gegeven gevolg, de zaak aan zich trekt en eiser
wegens de hem ten laste gelegde feiten
veroordeelt tot een gevangenisstraf van
vier jaar, toe een geldboete van 3.000
frank, alsook tot ontzetting, voor de duur
van tien jaar, van de in artikel 31 van
het Strafwetboek opgesomde rechten, op
grand dat, nu de door het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel is teniet gedaan, het hof van beroep overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van
Strafvordering, verplicht is de zaak zelf
aan zich te trekken, aangezien de regel
van de dubbele aanleg geen algemeen
rechtsbeginsel is;

terwijl artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, opgemaakt op 19 december 1966 te New-York, bepaalt dat
een ieder die wegens een strafbaar feit
is veroordeeld, het recht heeft zijn veroordeling en vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hager rechtscollege
overeenkomstig de wet; het beroepen
vonnis zich te dezen beperkt heeft tot
een uitspraak over de ontvankelijkheid
van de vervolgingen en tot het bevelen
van een onderzoeksmaatregel, zonder
uitspraak te doen over de schuld van eiser; het beroepen vonnis door het arrest
is gewijzigd, in zoverre het een onderzoeksmaatregel gelastte; het hof van beroep vervolgens over de schuld van eiser
uitspraak gedaan heeft, de telastleggingen bewezen heeft verklaard en hem tot
verschillende straffen heeft veroordeeld;
het hof van beroep derhalve, door de
zaak zelf aan zich te trekken, eiser de
mogelijkheid ontnomen heeft om de
vaststelling van zijn schuld en zijn daar-

opvolgende veroordeling opnieuw te doen
beoordelen door een hager rechtscollege :

Overwegende dat uit de enkele
omstandigbeid dat bet arrest de beslissing van de eerste rechter teniet
doet en over de zaak zelf uitspraak
doet bij wege van een nieuwe beslissing geen schending valt af te leiden
van artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten;
Dat bet middel faalt naar recbt;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
22 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gel~jkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal ten : mrs. Delahaye en Gerard.

Advoca~
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2c KAMER - 22 september 1993

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING - BEGRIP
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2° VONNJSSEN

HOF VAN CASSATJE
EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECI-ITSVORDERING - EINDBESLISSI!\'G - BEGRIP.

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUJTEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT DADER (VOOR EIGEN DAAD) - SCHADE - MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROO'n'E.
4°

ARBEJDSONGEVAL - VERGOEDING ALGEMEEN - DERDE AANSPRAKELIJKE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - VCRDERING TOT INDEPLAATSSTELLING - OMVANCT.

BUITEN
5° AANSPRAKELIJKHIED
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOT'fE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - VCRDERING TOT INDEPLAATSSTELLINCi-.
6°

ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGCUMULATIE EN VEREOD - BLIJVENDE ARLICHAMELJ.JKE
BEIDSONGESCI-IIKTHEID SCHADE - WErl'ELIJKE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOLGENS HET GEMENE RECHT
- CUMULATIE - VOORWAARDE.

BUITEN
7° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROO'ITE ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING - CUMULATIE EN VERBOD - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - LICHAMELIJKE SCHADE WETTELIJKE VERGOEDINGEN - VERGOEDING
VOLGENS HET GEMENE RECHT - CUMULATIE
- VOORWAARDE.

8° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
BESTREDEN BESLISSING
MACHTSOVERSCHRJ.JDING - RECHTSMACI-IT
VOLLEDIG UITGEOEFEND - Al\NHi\NGIGMi\KING.

1oen zo De in strafza.ken en in hager beroep gewezen beslissing wa.a.rdoor de
a.ppelrechters hun rechtsma.cht valledig hebben uitgeoefend is, onda.nks het
feit da.t de za.a.k voor onderzoek van
een voorbehoud sine die werd verda.a.gd, een eindbeslissing en dus onmiddellijk va.tbaar voor ca.ssa.tieberoep,
wanneer da.t voorbehoud geen betrekking heeft op een reeds voor de strafrechter ingestelde vordering waarvoor
onderzoeksmaatregelen moeten worden bevolen, doch enkel op de burger-
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Jijke rechtsvordering die achteraf
eventueel voor de bevoegde rechter zal
worden ingesteld (1). (Art. 416 Sv.)
3° Volgens het gemene recht is de dader

van een strafbaar feit gehouden tot
vergoeding van a.m. de materiiile schade voortvloeiende uit de aantasting
van de lichamelijke integriteit, die de
weerslag heeft op de arbeidsgeschiktheid van de getroffene (2). (Art!. 1382
en 1383 B.W.)

4° en 5° De beslissing waarbij de voor
een arbeidsongeval aansprakelijke derde jegens de arbeidsongevallenverzekeraar wordt veroordeeld tot terugbetaling van de bedragen die aan de
getroffene zijn betaald ter vergoeding
van de materiiile schade ten gevolge
van de vermindering van z1jn geschiktheid om beroepsarbeid te verrichten, is
wettig, als de rechter beslist dat die
bedragen overeenkomen met die waarop de getroffene volgens het gemene
recht ten laste van de genoemde derde
aanspraak l1ad kunnen maken ter vergoeding van diezelfde schade (3). (Artt.
1382 en 1383 B.W.; artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet.)

6° en 7° De beslissing waarbij de voor
een arbeidsongeval aansprakelijke derde wordt veroordeeld om aan de getroffene een vergoeding te betalen
voor diens blijvende huishoudelijke
schade, is wettig, wanneer de rechter
op grand van de omstandigheden van
de zaak beslist dat die schade een bijkomende schade is bovenop die welke
door de arbeidsongevallenverzekeraar
is gedekt, en onderscheiden is van de
door genoemde verzekeraar vergoede
materii!le schade (4). (Artt. 1382 en
1383 B.W.; artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet.)
(1) Zie Cass., 4 april 1984, A.R. nr. 3379
(A C., 1983-84, nr. 449) met concl. proc.-gen. VeJu, toenma\ige adv.-gen., in Bull. en Pas., 1984,
I, nr. 449).
(2} Zie Cass., 30 nov. 1970 (AC., 1971, 307),
motivering; zie ook Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr.
9793 (ibid., 1993, nr. 678).
(3) Zie Cass., 21 mei 1993, A.R. nr. 7896
(AC., 1993, nr. 250).

(4) Zie Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 979.3, aangehaald in bovengenoemde noot 2; z1e ook
Cass., 1 ,iuni 1993, A.R. nr. 6337 (ibid., 1993, supra, nr. 261).
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8° Wanneer bet Hof het bestreden arrest

of vonnis vernietigt « in zoverre het de
zaak sine die verdaagt en de uitspraak
over de toekomstige kosten aanhoudt >>, terwijl de appelrechters hun
rechtsmacht volledig hadden uitgeoefend, wordt de vernietiging uitgespro-

ken zonder verwijzing.
(DEWAELE, ETABLISSEMENTS J.L. LAMBERT N.V.
T. CHASSEUR, GEMEE!\'SCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0567.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 maart 1993 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
I. Op de voorziening van eiser :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 3, 4, 27 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30
mei 1961, en 97 van de Grondwet, alsook
van de regels betreffende de aanhangingmaking van zaken bij de vonnisgerechten,
doordat het bestreden vonnis de eisers
hoofdelijk veroordeelt om aan eerstgenoemde verweerster het bedrag van
1.383.317 frank te betalen, verhoogd met
de in dat vonnis vastgestelde compensatoire interest, de moratoire interest en
de kosten van beide instanties, met inbegrip van de kosten van het deskundigenonderzoek, een en ander onder aftrek
van de interest tegen de wettelijke rentevoet, die de provisie van 20.000 frank
vanaf de dag van de starting ervan heeft
opgebracht, en om aan de tweede verweerster het bedrag van 1.511.076 frank
te betalen, verhoogd met de door het
vonnis vastgestelde compensatoire interest en de kosten van beide instanties;
dat het hen tevens hoofdelijk veroordeelt
in de kosten van het hager beroep en
aan eerstgenoemde verweerster uitdrukkelijk voorbehoud verleent omtrent de
eventuele arbeidsongeschiktheid die zou
kunnen ontstaan door die wegneming
van de osteosynthetische produkten; dat
het vervolgens « de zaak wat dat betreft
sine die verdaagt en de uitspraak over
de toekomstige kosten aanhoudt ''•
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terwijl het strafgerecht, wanneer het,
na over alle punten van de vordering
van de burgerlijke partij uitspraak te
hebben gedaan, aan genoemde partij akte verleent van haar voorbehoud voor de
toekomst, niet bevoegd is om uitspraak
te doen over de achteraf door de burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering,
die immers uitsluitend tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter behoort;
het bestreden vonnis aldus, nu het aan
eerstgenoemde verweerster het bedrag
van 1.383.317 frank toekent, verhoogd
met de in het vonnis vastgestelde compensatiore interest, de moratoire interest
en de kosten van beide instanties, met
inbegrip van de kosten van het deskundigenonderzoek, een en ander onder aftrek van de interest tegen de wettelijke
rentevoet, die de provisie van 20.000
frank vanaf de dag van de starting heeft
opgebracht, en aan de tweede verweerster het bedrag van 1.511.076 frank toekent, verhoogd met de door het vonnis
vastgestelde compensatoire interest en
de kosten van beide instanties, nu het
voorts de eisers hoofdelijk veroordeelt in
de kosten van het hager beroep en aan
eerstgenoemde verweerster het door
haar gevraagde voorbehoud toekent, uitspraak doet over alle punten van de vorderingen van de verweersters; de correctionele rechtbank derhalve haar rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend; het
bestreden vonnis, door de zaak sine die
die te verdagen wat het voorbehoud betreft en de uitspraak over de toekomstige kosten aan te houden, ofschoon haar
beslissing op aile punten een eindbeslissing was, de in het middel opgegeven
wetsbepalingen schendt en bovendien
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van de in het middel opgege~
ven wetsbepalingen) :

Overwegende dat de correctionele
rechtbank door het bestreden vonnis
waarbij definitieve vergoedingen, interesten, kosten en voorbehoud worden toegekend, zoals ze in het middel zijn aangegeven, haar volledige
rechtsmacht heeft uitgeoefend ondanks het feit dat de zaak voor onderzoek van een voorbehoud sine
die werd verdaagd;
Dat het gemaakte voorbehoud
geenszins betrekking had op een
reeds voor de strafrechter ingestelde
vordering waarvoor onderzoeksmaatregelen moeten worden bevo-

740

HOF VAN CASSATIE

len, doch enkel op de burgerlijke
rechtsvordering die eventueel achteraf voor de bevoegde rechter zal
worden ingesteld;
Dat het middel gegrond en de
voorziening terstond ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382, 1383, 1384, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, 46, § 2,
en 47, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doo1·da.t het bestreden vonnis vaststelt
dat « de materii:He schade (van eerstgenoemde verweerster) (is) vergoed, maar
dat de getroffene is gestopt met werken
oro redenen die niets met het ongeval te
maken hebben (geboorte van een kind) »;
dat het vervolgens de eisers hoofdelijk
veroordeelt om aan de tweede verweerster, in haar hoedanigheid van in de
rechten van de eerste verweerster gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar,
een bedrag van 1.286.581 frank te betalen, verhoogd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf
13 april 1989, de kosten van beide instanties en de appelkosten, op grand dat
« (de tweede verweerster) terecht betoogt
dat bij de vaststelling van de door de
deskundige erkende graad van arbeidsongeschiktheid rekening is gehouden
met de beroepswerkzaamheid van de getroffene, en dat zij als gesubrogeerde in
de rechten van de getroffene, recht heeft
op terugbetaling van het bedrag dat
laatstgenoemde van de beklaagde had
kunnen krijgen volgens de regels van
het gemene recht; dat zij aldus gerechtigd is om het gevorderde bedrag van
1.286.581 frank te eisen ... ll,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, de arbeidsongevallen- ·
verzekeraar, wanneer hij de wettelijke
vergoedingen heeft betaald, gesubrogeerd
wordt in de rechten van de getroffene en
tegen de voor het arbeidsongeval of het
ongeval naar en van het werk aansprakelijke persoon een regresvordering kan
instellen tot beloop van de voor de betaling van de wettelijke vergoedingen gedane uitkeringen, zonder dat de regresvordering het bedrag van de schadeloosstelling mag overschrijden waarop de
getroffene voor dezelfde schade aanspraak kan kunnen maken volgens het
gemene recht; de arbeidsongevallenverzekeraar bovendien krachtens artikel 46,
§ 2, van bovengenoemde wet gehouden
blijft tot betaling van de wettelijke ver-
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goedingen, ongeacht het verhaal dat
door de getroffene krachtens het gemene
recht kan worden uitgeoefend tegen de
aansprakelijke dader; het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat eerstgenoemde verweerster na het ongeval en
om redenen die met dat ongeval niets te
maken hadden (geboorte van een kind)
vrijwillig gestopt was met werken, haar
ter vergoeding van de door haar ten gevolge van haar gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid geleden materiele
schade het bedrag van 699.101 frank
voor huishoudelijke schade toekent, welke schade het vonnis uitdrukkelijk « onderscheidt van de door de arbeidsongevallenverzekeraar vergoede materiele
schade )); het vonnis daarentegen niet
vaststelt dat eerstgenoemde verweerster
ten gevolge van de door de deskundige
erkende gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid volgens het gemene recht
schade heeft geleden, bestaande in de
aantasting van haar vermogen om door
arbeid in haar levensonderhoud te voorzien; de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid die de arbeidsongevallenverzekeraar aan de getroffene betaalt
krachtens de wetten op de arbeidsongevallen enkel het verlies of de vermindering van het vermogen van de persoon
om door arbeid in zijn levensonderhoud
te voorzien dekken, zodat het bestreden
vonnis, nu het niet vaststelt dat eerstgenoemde verweerster zodanige volgens
het gemene recht te vergoeden schade
geleden heeft, niet zonder de bovenvermelde artikelen 46 en 4 7 te schenden
aan de tweede verweerster ten laste van
de eisers, op grand van de subrogatie
van de arbeidsongevallenverzekeraar in
de rechten van de getroffene volgens het
gemene recht, het bedrag van 1.286.581
frank heeft kunnen toekennen, dat overeen komt met de wettelijke uitkeringen
die ze heeft gedaan ter vergoeding van
de schade ten gevolge van de blijvende
arbeidsongeschiktheid van de getroffene;
tweede onderdeel, zo het bestreden
vonnis, omdat het het recht van de tweede verweerster om van de eisers het bedrag van 1.286.581 frank te krijgen, zijnde het bedrag van haar wettelijke uitkeringen voor de gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid van eerstgenoemde verweerster, verantwoordt door de
omstandigheid dat bij de bepaling van
de graad van die arbeidsongeschiktheid
rekening is gehouden met de beroepswerkzaamheid van de getroffene en
dat de tweede verweerster, nu zij is gesubrogeerd in de rechten van de getrof-
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fene, aanspraak kan maken op het bedrag dat laatstgenoemde van de beklaagde had kunnen krijgen, aldus moet
worden uitgelegd dat het impliciet zou
hebben beslist dat het bedrag van
699.101 frank, waarop het de huishoudelijke schade raamt die voor eerstgenoemde verweerster voortvloeit uit haar gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, een vergoeding is voor het gedeeltelijk verlies van haar vermogen om
door arbeid in haar levensonderhoud te
voorzien, tegenstrijdig is, nu het elders
die schade bestempelt als « onderscheiden » van de schade die wordt vergoed
door de arbeidsongevallenverzekeraar
die enkel de aantasting van het vermogen tot verdienen in aanmerking neemt
als een te vergoeden schade (schending
van artikel 97 van de Grondwet); het bestreden vonnis, door de eisers hoofdelijk
te veroordelen om, enerzijds, aan eerstgenoemde verweerster het bedrag van
699.101 frank te betalen ter vergoeding
van de materiE\le schade die zij volgens
het gemene recht geleden heeft ten gevolge van de uit haar gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloei~
ende aantasting van haar vermogen om
huishoudelijk werk te verrichten en om,
anderzijds, aan de tweede verweerster,
als gesubrogeerde in de rechten van de
getroffene, het bedrag van de wettelijke
uitkeringen te betalen die zij gedaan
heeft ter vergoeding van de door de deskundige erkende gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid, namelijk het bedrag van 1.286.581 frank, in die uitlegging, artikel 46, § 2, tweede lid, gewijzigd
bij de wet van 7 juli 1978, schendt, nu
krachtens dat artikel de getroffene de
volgens het gemene recht toegekende
vergoeding van de lichamelijke schade
niet mag samenvoegen met de krachtens
de Arbeidsongevallenwet voor dezelfde
schade toegekende vergoeding, behalve
als en in zoverre de schade volgens het
gemene recht hager is dan de vergoeding
krachtens de wet (schending van de artikelen 46, § 2, van de wet van 10 april
1971, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek), alsook artikel 47, tweede lid,
van genoemde wet dat het verhaal van
de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde
beperkt tot het bedrag van het verhaal
dat de getroffene volgens het gemene
recht tegen hem voor dezelfde schade
had kunnen uitoefenen (schending van
artikel 47 van de wet van 10 april 1971);
nu de eisers aldus zijn veroordeeld om
de door de getroffene volgens het geme-
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ne recht geleden schade tweemaal te
vergoeden, een eerste maal ten voordele
van eerstgenoemde verweerster, een
tweede maal ten voordele van de tweede
verweerster die in de rechten van eerstgenoemde is gesubrogeerd, bovendien de
artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis in
verband met de huishoudelijke schade van de getroffene vermeldt « dat
het gaat om een schadepost die onderscheiden is van de door de arbeidsongevallenverzekeraar vergoede materiEHe schade »;
Dat het onderdeel berust op een
onjuiste lezing van het vonnis en
derhalve feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel aan
de appelrechters verwijt dat zij niet
hebben vastgesteld « dat de (getroffene) ten gevolge van de door de
deskundige erkende gedeeltelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid valgens het gemene recht schade geleden heeft, bestaande in de aantasting van haar vermogen om door
arbeid in haar levensonderhoud te
voorzien >>;
Overwegende dat, volgens het gemene recht, de dader van een stra£baar feit gehouden is tot vergoeding
a.m. van de materiEHe schade voortvloeiende uit de aantasting van de
lichamelijke integriteit die een
weerslag heeft op de arbeidsgeschiktheid van de getroffene;
Overwegende dat, enerzijds, de
door eiser bekritiseerde overweging
van het vonnis impliceert dat het
door de rechtbank in boger beroep
aan de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende bedrag overeenkomt met het bedrag waarop de getroffene volgens het gemene recht
ten laste van de beklaagde aanspraak had kunnen maken ter vergoeding van het op 18 pet. geraamde
verlies van haar geschiktheid om
beroepsarbeid te verrichten;
Overwegende dat, anderzijds, het
vonnis vermeldt dat de getroffene
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« bet recbt beeft om (onder meer)
van de beklaagde vergoeding valgens de regels van het gemene
recht te krijgen van de schade bovenop die welke door de arbeidsongevallenverzekeraar is vergoed ));
dat die bijkomende buisboudelijke
scbade die bet vonnis bestempelt als
« schade onderscheiden van de door
<< de arbeidsongevallenverzekeraar vergoede materiele schade »;
Overwegende dat de correctionele
recbtbank aldus op grond van de
omstandigheden van de zaak de omvang van een schade die uit afzonderlijke scbadeposten bestaat waarvan elk recbt geeft op vergoeding
volgens het gemene recht, in feite
beoordeelt; dat bet de in bet middel
opgegeven artikelen 46 en 47 van de
Arbeidsongevallenwet niet heeft gescbonden door eiser, beklaagde, te
veroordelen om aan de arbeidsongevallenverzekeraar de bedragen terug
te betalen die laatstgenoemde aan
de getroffene betaald beeft ter vergoeding van de materiele scbade ten
gevolge van de vermindering van
baar gescbiktbeid om beroepsarbeid
te verrichten;
Dat dit onderdeel van bet middel
niet kan worden aangenomen;

II. Op de voorziening van eiseres :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan de partijen tegen wie zij gericht
is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht de
stukken die op de griffie van bet
Hof zijn neergelegd op 16 juni 1993,
dus buiten de termijn, bepaald bij
artikel 420bis, tweede lid, van bet
Wetboek van Strafvordering, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
het de zaak sine die verdaagt en de
uitspraak over de toekomstige kos-
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ten aanhoudt; verwerpt de voorziening van eiser voor het overige; verwerpt de voorziening van eiseres;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroordeelt eiser in drie vierde van
de kosten van zijn voorziening en
iedere verweerster in een achtste
van die kosten; veroordeelt eiseres
in de kosten van haar voorziening;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
22 september 1993 - 2e karner - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnernend voorzittre - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van rnevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Dassesse en Nelissen Grade.

Nr. 367
2e KAMER -

22

1° BEVOEGDHEID

september 1993

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - OVERIGE MISDRIJVEN - SAMENHANG - CORRECTIONEEL RECHTSCOLLEGE - BEVOEGDHEID.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN

-

STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID - NIET
GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - OVERIGE MISDRIJVEN - SAMENHANG - CORRECTIONEEL RECHTSCOLLEGE - BEVOEGDHEID.

3° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BESTREDEN BESLISSING VEROORDELING - NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - OVERIGE MISDRIJVEN CORRECTIONEEL RECHTSSAMENHANG COLLEGE - BEVOEGDHEID - VERNIETIGING
- OMVANG - VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING - BESCHIKKIN"G TOT VERWIJZING.
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to en 2° Wanneer de beschikking van de
raadkamer waarbij een verdachte naar

de correctionele rechtbank wordt verwezen wegens misdaden en wanbedrij-

ven, geen verzachtende omstandigheden opgeeft voor de misdaden, en de
Wanbedrijven ermee samenhangend
z1)'n, is de correctionele rechtbank en,
in hager beroep, het hof van beroep

niet bevoegd om van die feiten kennis
te nemen (1). (Artt. 1 en 2 Wet Verzachtende Omstandigheden.)
3o Wanneer het Hof een arrest vernietigt

waarbif een veroordeling is uitgesproken wegens niet gecorrectionaliseerde
misdaden en da.armee samenhangende
wanbedrijven, en het de daaraan voorafgegane rechtspleging teniet doet, van

de oudste nietige akte af, namelijk
vanaf de beschikking van de raadkamer waarbij de verdachte naar de correctionele rechtbank wordt verwezen,
verwi:;'st het de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling van een
ander hof van beroep (2). (Art. 429 Sv.)
(POUBLON T. RUELLE DIEU)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0596.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de op de strafvordering gewezen beslissingen;

A. waarbij eiser wordt vrijgesproken van de telastleggingen !.1, III.4,
IV.5 en VIII.9 :
Overwegende dat, bij gemis aan
belang, de voorziening niet ontvankelijk is;
B. waarbij eiser wegens de overige telastleggingen wordt veroordeeld:
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
(1) en (2) Zie Cass., 2 mei 1978 (A.C., 1978,
1023), en 9 juni 19876, A.R. nr. 1058 (ibid.,
1986-87, nr. 605).

743

98 van de Grondwet, 130, 179, 199
van het Wetboek van Strafvordering, 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden :
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Aarlen, bij beschikking van 29
maart 1991, eiser naar de correctionele rechtbank verwezen heeft,
onder meer wegens de telastleggingen II.2 : zware slagen, met voorbedachten rade toegebracht (artikelen 392, 398 en 399 van het Strafwetboek), 1!.3 : mondelinge bedreigingen (artikelen 327 en 331 van het
Strafwetboek), V.6
willekeurige
opsluitingen met doodsbedreigingen
en lichamelijke folteringen (artikelen
434, 437 en 438 van genoemd
wetboek), VI.7 : verkrachtingen met
lichamelijke folteringen of met
opsluitingen en onder bedreiging van
een wapen of een op een wapen gelijkend voorwerp (artikelen 375, 376,
tweede en derde lid, van genoemd
wetboek), VII.8 : afpersing met lichamelijke folteringen (artikelen 468,
470 en 473 van genoemd wetboek) en
IX.10 : misbruik van vertrouwen
(artikelen 491 van genoemd wethoek);
Overwegende dat de beschikking
geen verzachtende omstandigheden
opgeeft voor de feiten V.6, VI.7 en
VII.8, waarop criminele straffen
gesteld zijn;
Overwegende dat het hot van beroep eiser tot een enkele gevangenisstraf van twee jaar heeft veroordeeld, met uitstel voor de helft
gedurende drie jaar, alsook tot ontzetting, gedurende vijf jaar, van de
in artikel 31 sub nrs. 1, 3, 4 en 5 van
het Strafwetboek opgesomde rechten, wegens de telastleggingen !!.2
(opnieuw omschreven als gewone
slagen en verbeterd), II.3 (verbeterd), V.6 (opnieuw omschreven als
willekeurige opsluitingen met doodsbedreigingen), VI.7 (opnieuw omschreven als verkrachtingen met opsluiting, en verbeterd), VII.8 (op-
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nieuw omschreven als afpersing en
verbeterd) en IX.10 (verbeterd);
Overwegende dat de correctionele
rechtbank en, in hager beroep, het
hof van beroep niet bevoegd waren
om kennis te nemen van de strafvordering die tegen eiser was ingesteld wegens de ten laste gelegde
feiten V.6, VI.7, VII.8 en wegens de
ten laste gelegde feiten !!.2, Il.3 en
IX.lO, die daarmee samenhangend
bevonden zijn;
Overwegende dat krachtens de artikelen 408 en 413 van het Wetboek
van Strafvordering, die wetsschending grand oplevert tot vernietiging
van de door het hof van beroep uitgesproken veroordeling en van hetgeen daaraan met betrekking tot die
telastleggingen is voorafgegaan, van
de oudste nietige akte af, dat is de
beschikking van 29 maart 1991 van
de raadkamer, in zoverre eiser daarbij naar de correctionele rechtbank
verwezen wordt wegens de telastleggingen !!.2, II.3, V.6, VI.7, VII.8 en
IX.10;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de vernietiging,
op de voorziening van eiser, van de
veroordelende beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering, de
vernietiging tot gevolg heeft van de
niet definitieve beslissing op de te·
gen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, die voortvloeit uit
eerstgenoemde beslissing,

Nrs. 368, 368bis, 368ter

lijke veroordeling, met inbegrip van
de beschikking d.d. 29 maart 1991
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen,
in zoverre eiser daarbij naar de correctionele
rechtbank
verwezen
wordt wegens die telastleggingen
II.2, Il.3, V.6, VI.7, VII.8 en IX.10; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest en
van de gedeeltelijk vernietigde be·
schikking van de raadkamer; veroor·
deelt eiser in een derde van de kosten van zijn voorziening en laat het
overige gedeelte daarvan ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Be·
roep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
22 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voor·
zitter - Versla.ggever: de h. Fischer Gelijkluidende conclusie van de mevr.
Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 368, 368bis, 368ter
2e KAMER -

22

september

1993

1° BETICHTING VAN VALSHEID

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld wegens
de telastleggingen Il.2, Il.3, V.6, Vl.7,
VII.8 en IX.10 en over de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening voor
het overige; vernietigt al hetgeen
met betrekking tot die telastlegging
is voorafgegaan aan de door het hof
van beroep uitgesproken strafrechte-

STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - INCIDENTEEL IN EEN CASSATIEBEROEP I~GE
STELDE VALSHEIDSVORDERING - STUK DAT
VAN VALSHEID KON WORDEN BETICHT VOOR
HET GERECHT IN FEITELIJKE AANLEG.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - J-IERHALING 3°

WETIELIJKE HERHALING.

HERHALING - WETIELJ.JKE BERRALING - BESCHERMING VAN DE MAATSCIIAPPIJ - INTERNERING.

Nrs. 368, 368bis, 368ter
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40 VERZET -

VERSTEK·
STRAFZAKEN
VONNIS - VEROORDELING - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE MNHOUDlNG - VERZET VAN
DE VEROORDEELDE - TERMJJN - BUl1'ENGEWONE TERMIJN - ONTVANKELIJHEID - GEVOLGEN.

5° BESCHERMING VAN DE MAAT·
SCHAPPIJ -

INTERNERING - IN VRIJHEID ZIJNDE BEKLAAGDE - BESLISSING TOT
INTERNERJNG ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING - WETTIGHEID.

1° Niet ontvankelijk is de incidenteel in

een cassatieberoep ingestelde valsheidsvordering m.b.t. een stuk van het
aan het gerecht in feitelijke aanleg
voorgelegde strafdossier, wanneer de
betichting van valsheid van dat stuk
mogelijk is geweest voor dat gerecht
(1). (Art. 907, tweede lid, Ger.W.)
2° en 3° Een beslissing tot internering
valt niet onder de regels inzake wettelijke herhaling. (Artt. 54, 55, 56 en 57
Sw.; art. 7 Wet Bescherming Maat-

schappij.)
4° De voorlopige kracht van gewijsde dat
een verstekvonnis verkrijgt bij het verstrijken van de gewone termijn van
verzet, vervalt op de datum van de akte van het ontvankelijk verklaarde verzet, die binnen de buitengewone termijn van verzet is betekend; -als het
verstekvonnis een bevel tot onmiddellijke aanhouding bevat, wordt benevens het vonnis oak die titel van hechtenis vernietigd (2). (Art!. 151, 187 en

208 Sv.)
5° Geen enkele wet bepaalt dat de internering die t.a. v. een in vrijheid zijnde
bekla.agde wordt gela.st, onmiddellijk
ten uitvoer wordt gelegd (3). (Artt. 7 en
14 Wet Bescherming Maatschappij.)

(1) Cass., 25 maart 1992, A.R. or, 9588 (A.C.,
1991-92, nr. 396}.

(2) Zie Cass., 15 old, 1980, A.R. nr. 1104
(A.C., 1980-81, nr. 101) en noot 4 op blz. 166.
(3) Cass., 29 juni 1988, A.R. nr. 6857 (A.C.,
1987-88, nr. 675).

(PALLET)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. P.93.1121.F, P.93.1122.F en
P.93.1123.F)
HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten nrs. 840 tot 842, op 28
juni 1993 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;
Overwegende dat elk van de be·
streden arresten, op grand vari een
eigen beslissing ( arresten nrs. 840
en 842) of met bevestiging van de
beroepen beslissing (arrest nr. 841),
zegt dat eiser << moet worden gelnterneerd in een door de commissie
tot bescherming van de maatschappij aan te wijzen inrichting en dat,
in afwachting van die aanwijzing,
de internering voorlopig zal plaatsvinden in de psychiatrische afdeling
van de strafinrichting te Vorst »;
Dat eiser zijn drie voorzieningen
heeft gericht " tegen het arrest d.d.
28 juni 1993 van het Hof van Beroep
te Brussel waarbij betrokkene tot
internering is veroordeeld wegens
slagen aan de politie, weerspannigheid aan de politie, bedreigingen en
smaad aan de politie door woorden,
daden en gebaren, en wegens gewone diefstallen (op tegenspraak) ";
Dat die bewoordingen gericht
schijnen te zijn tegen elk van de be·
streden arresten in hun geheel
waarbij de feiten, die zijn omschreven als gewone diefstallen, gepleegd
in oktober 1988 (arrest nr. 840), als
slagen aan politieagenten, weerspannigheid en smaad, gepleegd op
13 augustus 1988 (arrest nr. 842), bewezen zijn verklaard;
Overwegende dat de voorzieningen nrs. P.93.1121 tot 1123.F samenhangend zijn; dat er grand bestaat
tot voeging;
A. Wat de beslissingen tot internering betreft :

Over de middelen, aangevoerd in
een memorie en drie aanvullende
memories waarvan een eensluidend
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verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht:
Overwegende dat, inzoverre de
middelen betogen dat zowel de vervolgingen als de bestreden arresten
betrekking hebben op feiten, die als
valsheid en gebruik van valse stukken ten nadele van eiser dienen te
worden omschreven, het Hof niet
bevoegd is om de gegrondheid van
zodanige grief te onderzoeken; dat
luidens artikel 907, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek in het cassatiegeding alleen die stukken van
valsheid kunnen worden beticht
waartegen zulke betichting niet mogelijk is geweest voor het gerecht in
feitelijke aanleg;
Overwegende dat bovendien zowel
die grieven als die welke betrekking
hebben op aanhouding, willekeurige
opsluiting en schending van de waning een onderzoek naar de fei telijke gegevens van de zaak zouden
vereisen; dat het Hof daartoe niet
bevoegd is;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk
zijn; dat dus oak de middelen die
daaruit schendingen van artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden afleiden,
niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij betrekking hebben op de
opmaak van het dossier door het
openbaar ministerie, de houding van
personeelsleden van het gemeentebestuur van Elsene, de omstandigheden waarin de psychiatrische deskundigenonderzoeken zijn verricht
of nag de raadsman die ambtshalve
werd aangesteld, de materiEHe omstandigheden van de hechtenis of de
geleden schade, ofwel neerkomen op
een kritiek op de beoordeling van de
feitelijke gegevens van de zaak door
de feitenrechter, ofwel betrekking
hebben op omstandigheden die geen
verband houden met de zaak en de
bestreden arresten; dat zij wat dat
betreft niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat niet ontvankelijk zijn de middelen tegen de be-

Nrs. 368, 368bis, 368ter

slissingen van 13 december 1990, 10
december 1992, 19 februari 1993, 15
april 1993 en 10 juni 1993, alsook tegen andere rechterlijke beslissingen
waarvan de dagtekening niet nauwkeurig is aangegeven in de memories en waartegen de voorzieningen
niet zij n ingesteld;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser de grieven in verband met de moeilijkheden rand de inzage van het dossier,
het onderzoek ter zitting of de feitelijke omstandigheden van de hem
ten laste gelegde misdrijven heeft
opgeworpen voor het hof van beroep;
Dat die grieven nieuw en derhalve
niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat een beslissing
tot internering niet valt onder de regels inzake wettelijke herhaling; dat
het daartegen gerichte middel doelloos en dus niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii?le of op strafe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. Wat de beslissingen betreft valgens welke de internering voorlopig
zal plaatsvinden in de psychiatirische afdeling van de strafinrichting van Vorst :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
187 188 van het Wetboek van Strafvordering en 14 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen
en de gewoontemisdadigers :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser op 17 oktober
1992 van zijn vrijheid werd beroofd
ingevolge het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat is gevolgd op
de uitspraak van het verstekvonnis
op 7 november 1991 waarbij de Correctionele Rechtbank te Brussel on-

Nr. 369
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der meer een gevangenisstraf van
een jaar had opgelegd (zaak
P.93.1121.F);
Dat de voorlopige kracht van gewijsde, dat het op 26 december 1991
aan de procureur des Konings betekende vonnis bij het verstrijken van
de gewone termijn van verzet had
verkregen, vervallen is op 18 oktober 1992, dagtekening van de akte
van het bij vonnis van 10 december
1992 ontvankelijk verklaarde verzet
van eiser;
Overwegende dat benevens het
verstekvonnis oak het bevel tot onmiddellijke aanhouding, de enige titel van de hechtenis van eiser, is
vernietigd, nu dat bevel uit het vonnis volgde en derhalve geacht werd
nooit te hebben bestaan;
Overwegende dat geen enkele wet
bepaalt dat de internering die t.a.v.
een in vrijheid zijnde beklaagde
wordt gelast onmiddellijk ten uitvoer wordt gelegd;
Overwegende dat de beslissingen
van de bestreden arresten in verband met de voorlopige tenuitvoerlegging van de internering niet naar
recht verantwoord zijn;

22 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie-

Om die redenen, ongeacht het geschrift van 19 september 1993, dat
buiten de wettelijke termijn is neergelegd, voegt de zaken die aanhangig gemaakt zijn door de voorzieningen nrs. P.93.1121 tot 1123.F; vernietigt de bestreden arresten nrs. 840
tot 842, in zoverre daarbij wordt beslist dat, in afwachting van de aanwijzing van de inrichting waar eiser
gelnterneerd zal worden, de << internering voorlopig zal plaatsvinden in
de psychiatrische afdeling van de
strafinrichting van Vorst »; verwerpt
de voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arresten;
veroordeelt eiser in drie vierde van
de kosten; laat het overige vierde
ten laste van de Staat; zegt dat er
geen grand bestaat tot verwijzing.

3° ONDER.ZOEKSR.ECHTER. -

kendael, advocaat-generaal.

Nr. 369
2e KAMER -

22

september 1993

1° VOOR.LOPIGE HECHTENIS TOT AANHO"CDING UITVOERLEGGING.

BEYEL
FORM"CLIER VA:-.J TE)J-

2° VOOR.LOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT AANHOL'DING - TEJ'\CITVOERLEGGING TOEPASSELIJKE REGELS.

BESCHIKKING - BEVEL TOT AANHOUDI:-.IG - TENUITVOERLEGGING - TOEPASSELIJKE REGELS.

4° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING - BEVEL TOT AANHOUDING - TENt;ITVOERLEGGING - TOEPASSELIJKE REGELS.

1° Het formulier van tenuitvoerlegging,
zoals vastgesteld in art. 1, § 1, K.B.
van 9 aug. 1993, geldt niet voor de bevelen tot aanhouding.
2°, 3o en 4° Het bevel tot aanhouding

wordt, als beschikking van de onderzoeksrechter, ten uitvoer gelegd door
toedoen van de procureur des Konings,
overeenkomstig de bijzondere regels
van het Wetboek van Strafvordering.
(Art. 28 Sv.)
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(MUHAMMAD MUGHEES)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.1303.F)

Nr. 370

22 september 1993 - 2e kamer - Voor~
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor~
zitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat~generaal - Advocaat:
mr. Y. Cerckel, Brussel.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 8 september 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldiging~
stelling;
Over de middelen, aangevoerd in
de memorie, waarvan een eensluidend ver klaard afscbrift a an di t arrest is gebecbt;
Nr. 370

Over bet derde en bet vijfde middel:
Overwegende dat bet in die middelen bedoelde formulier van tenuitvoerlegging het formulier is dat is
vastgesteld in artikel 1, § 1, van bet
koninklijk besluit van 9 augustus
1993 tot wijziging van bet koninklijk
besluit van 27 mei 1971 tot vaststelling van het formulier van tenuitvoerlegging van de arresten, vonnissen, beschikkingen, rechterlijke bevelen of akten die dadelijke tenuitvoerlegging medebrengen; dat bet
op de uitgifte van bet arrest van bet
bof van beroep aangebracbte formulier van tenuitvoerlegging niet geldt
voor de bevelen tot aanbouding; dat
immers krachtens artikel 28 van het
Wetboek van Strafvordering bet bevel tot aanbouding, als bescbikking
van de onderzoeksrechter, ten uitvoer gelegd wordt door toedoen van
de procureur des Konings overeenkomstig de bijzondere regels van dit
wetboek;
Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;

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

ze KAMER

-

22

september 1993

1° HOF VAN ASSISEN NAAR HET HOF VOLGEN.

VERWIJZING
GEVANGENNEMING - GE-

2° VOORLOPIGE HECHTENIS VANGENNEMING -

GE·

GEVOLGEN

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT AANHOUDING - « IN VRIJHEID GELATEN • VERDACHTE - BEGRIP.

1o en zo Uit de omstandigheid dat het
O.M. een beschikking tot gevangenne~
ming niet ten uitvoer gelegd heeft bij
een paging tot samenstelling van de
jury, maar pas enkele maanden later,
kort v66r de eigenlijke opening van de
debatten, valt niet af te leiden dat genoemde beschikking tot gevangenne·
ming niet ]anger effect sorteerde.
(Artt. 134, 231, 232, 233 Sv.)
3°

« De in vrijheid gelaten verdachte » in
de zin van art. 28 Wet Voorlopige
Hechtenis 20 juli 1990 is de verdachte
tegen wie geen rechtsgeldige titel van
hechtenis is verleend door een rechter;
daarentegen is niet « in vrijehid gelaten » in de zin van genoemd artikel,
degene tegen wie er wei zodanige titel
bestaat, ongeacht of die al dan niet ten
uitvoer gelegd is door het O.M. (1).

(1) Zie Cass., 10 dec, 1990, AR. nr. 1421

(A.C., 1980-81, nr. 217).
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Nr. 371
(GACTHIER}
ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. P.93.1311.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1993 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Brabant;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 september 1993 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Versla.ggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. S. Nudelhole en A. De Nauw,
Brussel.

Over bet eerste middel:

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiser, die onder meer
werd beschuldigd van misdaden
waarop hogere strafen dan vijftien
jaar dwangarbeid zijn gesteld, op 4
september 1993 is aangehouden ter
uitvoering van bet door het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbe~
schuldigingstelling, gewezen arrest
van 7 oktober 1992, waarbij is beslist dat de beschuldigde aangehouden voor het hof van assisen moet
verschijnen;

Nr. 371
F KA:\IER -

Dat immers « de in vrijheid gela~
ten verdachte » in de zin van artikel
28 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis de
verdachte is tegen wie geen rechts~
geldige titel van hechtenis is verleend door een rechter; dat daarentegen niet « in vrijheid gelaten )) is
in de zin van genoemd artikel, dege~
ne tegen wie er wel zodanige titel
bestaat, ongeacht of die al dan niet
ten uitvoer gelegd is door het openbaar ministerie;
Dat het middel faalt naar recht;

september 1993

INKOMSTENBELASTINGEN r\E:\BELASTI~G
BEZOLDIGI~GEX

Dat uit de omstandigheid dat het
openbaar ministerie die beslissing
niet ten uitvoer gelegd heeft in april
1993 bij een paging tot samenstelling van de jury, maar in september
1993, kart voor de eigenlijke opening van de debatten, niet kan war~
den afgeleid dat de beschikking tot
gevangenneming niet langer effect
sorteerde;

23

-

PERSO\'ERZEKERIXGS\'ERGOE-

EEDRIJFSI::\Ko:\ISTE~

DIXG.

De krachtens een verzekeringso<v·ereenkomst << gewaarborgd inkomen » toegekende vergoeding is niet belastbaar op
grond van art. 26 Wl.B., wanneer de
belastingplichtige tijdens het belastingjaar geen· bedrijfsinkomsten heeft gederfd, dank zij de door het ziekenfonds betaalde wettelijke ziekte- en
invaliditeitsvergoeding en een aanvulJende vergoeding van de werkgever
(1).
(DE CA:\::\IERE
T. BELGISCHE STAAT - !\II"<. \'. FI:\A::\CIEX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1231 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Zie Cass., 11 juni 1992, A.R. nr. F 1187 F
(A.C., 1991-92, nr. 536) en de in voetnoot 1 wrmelde arresten.

750

HOF VAN CASSATIE

Over het middel: schending van de artike!en 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 20, zo, a, en 26,
3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen volgens de tekst ervan v66r
het koninklijk besluit van 10 april 1992,
doorda t het arrest, dat uitspraak
moest doen over de belastbaarheid van
de vergoeding van 222.245 frank die de
verzekeringsmaatschappij AG in 1981
aan eiser had betaald ter uitvoering van
een verzekeringsovereenkomst « gewaarborgd inkomen >>, en na te hebben vastgesteld « dat, volgens de bepalingen van
de polis, de litigieuze vergoeding een
rente is in geval van invaliditeit die door
een ziekte of een ongeval is veroorzaakt,
die evenredig is met de graad van invaliditeit en waarvan de graad volgens psy~
chologische en economische criteria
wordt vastgesteld >l, beslist dat « de par~
tijen niet kunnen worden gevolgd wan~
neer zij in onderlinge overeenstemming
besluiten dat de door de verzekering
"gewaarborgd inkomen" betaalde vergoeding niet belastbaar is, op grand dat,
nu er geen daadwerkelijke derving van
inkomsten is, die vergoeding geen vergoeding is die werd verkregen als valledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen in de zin
van artikel 26, 3°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen; ( ... ) dat die
vaststellingen niet worden weerlegd door
de door (eiser) aangevoerde omstandigheid dat hij andere vergoedingen heeft
gekregen tot herstel van de daadwerkelijke derving van bezoldigingen ten gevolge van de door hem opgelopen tijdelijke arbeidsongeschiktheid; dat op grand
van de omstandigheid dat het geheel van
de verschillende ontvangen vergoedingen
(in casu een door het ziekenfonds Assubel betaalde wettelijke vergoeding inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering,
een door de werkgever betaalde aanvullende ziekte- en invaliditeitsvergoeding
en de litigieuze vergoeding "verzekering
gewaarborgd inkomen ", in feite grater is
dan het werkelijk geleden verlies, niet
kan worden gezegd dat een van die vergoedingen niet voldoet aan het belast~
baarheidscriteriuro van artikel 26, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat integendeel aan de voorwaarde
inzake belastbaarheid is voldaan zodra
de vergoeding wordt betaald voor een
daadwerkelijke derving van bezoldigin~
gen en tot herstel van die derving en
zulks ongeacht het feit dat er andere
vergoedingen worden ontvangen tot her-

Nr. 371

stel van de zelfde schade; ( ... ) dat hoewel
de verzekerde, krachtens dit snort verzekeringspolis, ontegenzeglijk vergoedingen kan ontvangen zonder enige werkelijke derving van bezoldigingen, uit bovenvermelde clausules van de overeenkomst echter volgt dat, in geval van
werkelijke derving van bezoldigingen, de
betaalde vergoedingen die het bedrag
van de derving niet overschrijden tot
doel hebben die derving gedeeltelijk of
volledig te herstellen, ongeacht andere
vormen of bronnen van herstel ( ... ),

terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 26, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt: «Tot de in artikel 20, 2°, a),
bedoelde bezoldigingen behoren, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de
wijze waarop ze worden vastgesteld en
toegekend, alle beloningen die voor de
werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst van een werkgever. Daartoe behoren inzonderheid:
( ... ) 3o vergoedingen verkregen ( ... ) als
volledig of gedeeltelijk herstel van een
tijdelijke derving van bezoldigingen )); aldus, in de zin van artikel 26, 3°, aileen
belastbaar zijn de vergoedingen die voor
de werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst van een
werkgever en die, volledig of gedeelte~
lijk, een daadwerkelijke en tijdelijke
derving van bezoldigihgen compenseren;
dat wanneer een werknemer krachtens
de wettelijke regeling vergoedingen ontvangt die een dergelijke derving compenseren, elke hem uitbetaalde bovenwettelijke bijkomende vergoeding derhalve
voor hem niet de opbrengst van zijn arbeid vertegenwoordigt en evenmin is toegekend tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldiging in de zin van voorroeld artikel 26,
3°; daaruit volgt dat een vergoeding die
krachtens een verzekeringsovereenkomst
"gewaarborgd inkomen" werd ontvan~
gen niet belastbaar is in de zin van artikel 26, 3°, nu de belastingplichtige geen
daadwerkelijke en tijdelijke derving van
bezoldigingen heeft geleden of de hem
krachtens de wettelijke regeling betaalde
vergoedingen een dergelijke derving
compenseren; het arrest derhalve, door
de vergoeding van 222.245 frank belastbaar te verklaren die de verzekeringsmaatschappij AG heeft betaald ter uitvoering van een door eiser afgesloten
verzekeringsovereenkomst
gewaarborgd inkomen ••, op grand dat ~< aan de
voorwaarde inzake belastbaarheid is val-

Nr. 372
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daan ( ... ) ongeacht het feit dat andere
vergoedingen worden ontvangen tot herstel van de zelfde schade » en zonder
vast te stellen dat eiser tijdens het litigieuze dienstjaar werkelijk een tijdelijke
derving van bezoldigingen heeft geleden,
het toepassingsgebied van artikel 26, 3°,
uitbreidt (schending van de artikelen 20,
zo, a en 26, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het geschil betrekking
heeft op de belastingheffing op een
vergoeding van 222.245 frank die
krachtens een overeenkomst « gewaarborgd inkomen » in 1981 door
een verzekeringsmaatschappij aan
eiser is betaald en dat de partijen
erkennen dat eiser, in de loop van
dat jaar, geen inkomsten heeft gederfd, dank zij de door het ziekenfonds betaalde wettelijke ziekte- en
invaliditeitsvergoeding en een aanvullende ziekte- en invaliditeitsvergoeding die door de werkgever van
eiser is betaald;
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 26 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
bepaalt dat de tot de in artikel 20,
2", a, van dit wetboek bedoelde bezoldigingen behoren, ongeacht de
schuldenaar, de benaming en de wijze waarop ze worden vastgesteld en
toegekend, alle beloningen die voor
de werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst
van een werkgever. Daartoe behoren inzonderheid ( ... ): 3° vergoedingen verkregen ( ... ) als volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke
derving van bezoldigingen;
Dat daaruit volgt dat een krachtens een verzekeringsovereenkomst
« gewaarborgd inkomen » toegekende vergoeding aileen maar belastbaar is als ze een werkelijke en tijdelijke derving van bezoldigingen
volledig of gedeeltelijk herstelt;
Dat het arrest, dat verklaart dat'
de litigieuze vergoeding belastbaar'
is, hoewel het vaststelt dat eiser
geen inkomsten heeft gederfd, arti-

kel 26, 3", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
23 september 1993- 1" kamer- Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten: mrs. De Bruyn en Th. Afschrift, Brussel.

NI". 372

1e

KAMER -

2 september 1993

INKOMSTENBELASTINGEN

NIETVERBLIJFHOUDERS - BUITENLANDSE VEN·
NOOTSCHAP - EXPLOITATIES EN VERRICHTINGEN VAN WINSTGEVENDE AARD - BEGRIP.

De al dan niet winstgevende aard van de
activiteit van een niet-verblijfhoudende
vennootschap wordt niet aileen valgens haar activiteit in Belgiii vastgesteld. [Art. 149bis, eerste lid, 1°, en 152,
3" (!).]

1----------------(1) De vorenbedoelde wettelijke bepalingen
zijn, met ingang van het aanslagjaar 1991, opgeheven bij art. 314 wet van 22 dec. 1989.
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(ASSOCIATES MERCHANDISING CORPORATION
T. BELGISCHE STAAT ~ MIN. V. FINANCIEN)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F.93.0012.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1992
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 139, inzonderheid zo, 140, in~
zonderheid § 1, 149bis, inzonderheid eerste lid, 1°, 152, inzonderheid 3°, en 221
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals die bepalingen voor de verschillende litigieuze belastingjaren van
kracht waren,

doordat het arrest beslist dat, om vast
te stellen of een niet-verblijfhoudende
vennootschap zich al dan niet bezighoudt
met een exploitatie of met verrichtingen
van winstgevende aard, in de zin van artikel 149bis van het wetboek, en of zij
derhalve al dan niet kan genieten van
het tarief van 20 pet., als bepaald bij artikel 152, 3", van het wetboek, « de voorwaarde, bepaald bij artikel 149bis, 1°,
van hetzelfde wetboek, zich niet bezig te
houden met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard, een
algemene voorwaarde is die niet tot BelgH~ beperkt is, dat de wetgever door het
stellen van die voorwaarde immers een
categorie belastingzaken beoogt (degenen die zich niet bezig houden met een
exploitatie of met verrichtingen van
winstgevende aard) en niet een geografisehe beperking (de belastingpliehtigen
die zich in Belgie niet met dergelijke activiteiten bezighouden) », waardoor het
aldus het betoog van eiseres afwijst dat
zij zich zeker in Belgie niet had beziggehouden met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard, zodat
zij reeht had op toepassing van het tarief
van 20 pet.,
terwijl voor de vaststelling van de belasting van de niet-verblijfhouders die,
ingevolge artikel 140, § 1, van het Wet~
hoek van de Inkomstenbelastingen, al~
leen aan de belasting zijn onderworpen
op grond van de in BelgH~ behaalde of
verkregen inkomsten, de Belgisehe
Staat, die aldus zijn opdracht als openbare maeht uitoefent, geen onderzoeken
mag instellen, krachtens artikel 211 van
het wetboek, naar activiteiten en verrieh-
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tingen van die belastingpliehtigen in het
buitenland, en evenmin daarmee reke~
ning mag houden bij het vaststellen van
de in BelgH~ verschuldigde belasting, zo~
dat, in tegenstelling tot hetgeen het ar~
rest beslist, om vast te stellen of het in
artikel 152, 3", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bepaalde tarief
van 20 pet. van toepassing is, aileen re~
kening dient te worden gehouden met de
exploituties of verriehtingen van winstgevende aard van de belastingplichtige in
Belgie:

Overwegende dat artikel 148 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat op dat tijdstip van
kracht was, voor de niet-verblijfhou~
dende vennootschappen die zich met
activiteiten of verrichtingen van
winstgevende aard bezighouden, een
onderscheid maakt tussen de belas~
tingplichtigen die in Belgie alleen
inkomsten uit onroerende goederen
genieten en de belastingplichtigen
die deze inkomsten samengenieten
met in Belgie behaalde bedrijfsinkomsten;
Overwegende dat het al dan niet
winstgevend karakter van de activiteit van een niet-verblijfhoudende
vennootschap niet aileen volgens
haar activiteit in Belgie wordt vastgesteld;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
23 september 1993 - 1u kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn en Baltus,
Brussel.
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door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Nr. 373
1e KAMER - 23 september 1993

1o MACHTEN -

UITVOERENDE MACHT
UITVOERlNG VAN WETIEN KONING
MACHT VAN DE KONING - OMVANG.

zo

!NKOMSTENBELASTINGEN - VEN·
VASTSTELLING
NOOTSCHAPSBELASTING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN WINSTEN - VRIJSTELLING VAN ECONOMISCHE AARD - INVESTERINGSAFTREK - VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGSCHULDIGE.

3o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN·
TIEN, BESLUITEN - WETTIGHEID VAN
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - INKOMSTENBELASTING - VENNOOTSCHAPSBELASTING - WINSTEN - INVESTERINGSAFTREK VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGSCHULDIGE - ART. 42TER, § 7, WJ.B. - ART. 12SEPTIES, § 1, K.B. VAN 4 MAART 1965 TER UITVOERING VAN W.I.B. - WEITIGHEID.

1° Het staat aan de Uitvoerende Macht
uit het beginsel en de algemene opzet
van de wet de gevolgen af te leiden die
daaruit natuurlijk voortvloeien naar de
geest waarin zij is tot stand gekomen
en volgens haar finaliteit (1).
2° en 3o Door in art. 12 septies, § 1, K.B.

van 4 maart 1965 ter uitvoering van
het W.l.B. te bepalen dat de belastingplichtige, wil hij recht hebben op de in
art. 42ter, § 2, a, van voormeld wetboek
bedoelde investeringsaftrek, een attest
van de bevoegde minister moet overJeggen waaruit blijkt dat de investering aan de vereiste kenmerken voldoet, overschrijdt de Koning geenszins
de hem bij art. 42ter, § 7, van dat wethoek verleende macht.
(FINANCIAL R.J.D.C. N.V., BAGGERWERKEN DECLOEDT EN ZOON N.V. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCI:EN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F.93.0013.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1992
(1) Cass., 5 mei 1970 (A.C., 1970, 823).

Over het middel ...
Overwegende dat naar luid van
artikel 42ter, § 2, a, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, zoals
het te dezen van kracht is, de investeringsaftrek wordt verricht op de
winst van het belastbaar tijdperk
waarin de in § 1 bedoelde vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht, voor een deel van hun waarde dat gelijk is aan: a) 20 pet.
wanneer het inzonderheid gaat om
bestanddelen waarmede een rationeler energieverbruik, de verbetering
van de industriele processen uit
energetische overwegingen en, in
het bijzonder, de terugwinning van
energie in de industrie wordt beoogd;
Dat de Koning, ingevolge artikel
42ter, § 7, van hetzelfde wetboek, de
wijze bepaalt waarop genoemd artikel moet worden toegepast, de verplichtingen die de belastingplichtigen moeten naleven om recht te
hebben op het voordeel ervan, alsmede de kenmerken waaraan de vaste activa moeten voldoen om recht
te geven op de in § 2, a, gestelde aftrek;
Overwegende dat ter uitvoering
van dat artikel, artikel 12septies,
§ 1, van het koninklijk besluit van 4
maart 1965 ter uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het te dezen van kracht
is, bepaalt dat de bestanddelen bedoeld in artikel 42ter, § 2, a, van dat
wetboek waarmede een rationeler
energieverbruik, de verbetering van
de industriEHe processen uit energetische overwegingen en de terugwinning van energie in de industrie
wordt beoogd, bestanddelen zijn die,
blijkens een attest van de minister
bevoegd voor de energie, behoren
tot de bestanddelen waarvan de lij st
is opgenomen in bijlage X;
Overwegende dat de energiebesparende investeringen in die bijlage in vijfentwintig categorieen worden onderverdeeld, waarbij voor el-
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ke categorie de kenmerken worden
vastgelegd waaraan de investerin~
gen moeten voldoen; dat het toezicht
op het naleven van die kenmerken,
we gens hun technisch karakter, aan
een gespecialiseerde administratie
moet worden toevertrouwd en dat
de belastingplichtige, om de aftrek
te kunnen genieten, het bij artikel
12septies, § 2, bepaalde attest van de
bevoegde minister moet overleggen
waaruit blijkt dat de investering
overeenstemt met een van de in de
genoemde bijlage opgesomde categorieen;
Overwegende dat de Uitvoerende
Macht, 'hoewel zij bij het vervullen
van de opdracht die haar krachtens
artikel 67 van de Grondwet is toevertrouwd, de draagwijdte van de
wet kan uitbreiden noch beperken,
uit het beginsel en de algemene opzet van die wet de gevolgen hoort af
te leiden die daaruit natuurlijk
voortvloeien naar de geest waarin
zij is tot stand gekomen en volgens
haar finaliteit;
Overwegende dat de Koning, nu
Hij krachtens artikel 42ter, § 7, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen belast is met het bepalen
van de kenmerken waaraan de energiebesparende investeringen moeten
voldoen en van de toepassingsmodaliteiten van dat artikel, inclusief
« de verplichtingen die de belastingplichtigen moeten naleven om recht
te hebben op het voordeel ervan ))'
zijn macht niet overschrijdt door te
bepalen dat een van die verplichtingen voor de belastingplichtige erin
bestaat dat hij een attest van de bevoegde minister moet overleggen
waaruit blijkt dat de investering als
dusdanig kan worden beschouwd;
Dat het arrest bijgevolg, door te
bes!issen dat dit attest een wettelijke voorwaarde is voor de aftrek
van 20 pet., die voor een energiebesparende investering wordt toegestaan, zijn beslissing naar recht ver-

antwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
23 september 1993 - 1" kamer -

Voor-

zitter: de h. Rappe, waarnemend voorzit-

ter - Verslaggevel': de h. Verheyden Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Gerard en De Bruyn.
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CASSATIEMIDDELEN ZAKEN -

BL'RGERLIJKE

NlEU'W MIDDEL.

Schending van art. 6.1 E. V.R.M doordat
het gezag erga omnes van het strafrechterlijk gewijsde in een later civiel
geding voor derden bindend wordt geacht, kan niet voor het eerst VOOJ' het
Hoi van Ca.ssatie worden aangevoerd
(1).
(DE VOLKSVERZEKERING N.V. T. KUMPEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8088)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
(1) Zie Cass., 9 feb. 1990, A.R. nr. 6510 (A.C.,
1989-90, nr. 357), en 15 feb. 1991, A.R. nr. 6764
(ibid., 1990-91, nr. 322, met concl. adv.-gen.
D'Hoore).
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slaan, blijkt : dat de verweerders
sub 1 tot en met 6 eiseres hebben
gedagvaard voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt tot betaling van schadevergoeding voor de
gevolgen van een verkeersongeval
dat plaatsvond te Hechtel-Eksel op 4
januari 1986 en waarvoor verweerder sub 8 strafrechtelijk veroordeeld
werd bij vonnis van 5 november
1986 van de Correctionele Rechtbank te Hasselt; dat de Belgische
Staat eiseres eveneens dagvaardde
met hetzelfde doe!; dat de verweerder sub 7 vrijwillig tussenkwam en
het geding in naam van de Belgische Staat voortzette; dat eiseres de
verweerder sub 8 dagvaardde in tussenkomst en vrijwaring; dat de verweerders sub 1 tot en met 6 incidentele vorderingen instelden tegen de
verweerder sub 8; dat deze laatste
een tegenvordering instelde tegen
eiseres;
Overwegende dat het beroepen
vonnis van 2 oktober 1989 besliste:
1. de vorderingen van de verweerders sub 1 tot 4, 6 en 7 tegen eiseres
zijn gegrond; 2. de vordering in vrijwaring en tussenkomst van eiseres
tegen de verweerder sub 8 is ongeR
grand; 3. de tegenvordering van de
verweerder sub 8 tegen eiseres is
gedeeltelijk gegrond; 4. de incidentele vorderingen van de verweerders
sub 1 tot 4, en 6 zijn ongegrond;
5. aan de verweerster sub 5 wordt
akte verleend van haar afstand van
geding; 6. eiseres wordt veroordeeld
in de kosten;
Overwegende dat de eerste rechter zijn beslissing onder meer hierop liet steunen dat de verweerder
sub 8, vervolgd wegens het besturen
van een voertuig zonder dat zijn
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
gedekt was door een verzekering,
van die telastelegging werd vrijgesproken, dat die vrijspraak geldt erga omnes en « dat dit strafrechtelijk
gewijsde eveneens bindend is voor
de verzekeraar die niet aanwezig is
geweest op de zitting van de correctionele rechtbank »;

Dat het arrest het beroepen vonnis op dit punt bevestigt;
Overwegende dat eiseres voor het
hof van beroep aanvoerde dat de bedoelde vrijspraak van de verweerder
sub 8 haar niet kon worden tegengeworpen krachtens artikel 9 van de
wet van 1 juli 1956; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, echter niet blijkt dat zij voor
het hof van beroep schending aanvoerde van artikel 6.1 van het
E.V.R.M.
Dat het middel nieuw, mitsdien
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 september 1993- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: mevr. BaeteSwinnen, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

Nr. 375
1e
10

KAMER -

24 september 1993

RECHTBANKEN KEN - ALGEMEEN MIJN- VERKORTING.

2°

BESLAG TER TING,

3°

BURGERLIJKE ZADAGVAARDINGSTER·

ALGEMEEN - BESLAGRECHDAGVAARDINGSTERMIJN - VERKOR-

DAGVAARDING - BESLAGRECHTER VERKORTING VAN TERMIJN.

1°, 2° en 3o Ten aanzien van vorderingen
betreffende bewarende beslagen en
middelen tot tenuitvoerlegging, kan de
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beslagrechter in spoedeisende gevallen
een beschikking geven om de termij-

nen van dagvaarding te verkorten.
(Artt. 1036 en 1395 Ger.W.)
(VULEX B.V.B.A. T. LUGO N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8095)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 14 januari 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 708, 1035, in het bijzonder het
tweede lid, 1036 en 1395, in het bijzonder
het tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, en voor zoveel als nodig van artikel 1419, in het bijzonder het eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest overweegt dat « naar de
artikelen 1395 en 1036 van het Gerechtelijk Wetboek (verweerster) haar verzoek
om verkorting van de dagvaardingstermijn terecht gericht heeft aan de (beslagrechter) », dat << dan oak de door (eiseres) opgeworpen exceptie niet opgaat », en dat « (verweersters) verzet
ontvankelijk was », aldus oordelend dat
verweerster de verkorting van de termijn om te dagvaarden, in verzet en derdenverzet tegen de beschikking waarbij
de beslagrechter eiseres machtigde tot
het leggen van bewarend beslag op roerende goederen, en tegen het beslag dat
eiseres dienvolgens legde, vermocht te
vragen aan de beslagrechter,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres voor
bet hof van beroep op omstandige en
precieze wijze aanvoerde dat de beslagrechter geen verkorting van dergelijke
dagvaardingstermijn kon toestaan, alsook de redenen opgaf waarom hij zulks
niet vermag; eiseres meer bepaald stelde : « dat (verweerster) destijds derdenverzet aantekende tegen een beschikking
van de Beslagrechter bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Tongeren; dat om
dit verzet te bespoedigen zij toelating
vroeg overeenkomstig art. 708 van het
Ger. Wb. om te mogen dagvaarden op
verkorte termijn; dat deze toelating haar
werd verleend door de Beslagrechter bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren en niet door de voorzitter van de
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Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren; dat deze gevoerde procedure van
'derdenverzet geschiedde bij verstek gezien (eiserPs) niet eens de gelegenheid
kreeg zich behoorlijk te verdedigen; dat
(eiseres) dan ook verzet heeft aangetekend tegen vermelde verstekbeschikking;
dat de Eerste Rechter in zijn eindbeslissing geen afdoend antwoord geeft over
het toepassingsgebied van art. 708 van
het Ger. Wb.; dat hij een tekst aanhaalt
dat deze zaken worden behandeld bij de
Beslagrechter zoals in kart geding; dat
dit allemaal wei juist kan zijn doch dat
dit niets verandert aan de termijn van
drie (lees « twee ))) vrije dagen; dat derhalve (verweerster) een verkorting van
die termijn heeft gevraagd; dat die verkorting van termijn moet gevraagd worden aan de Voorzitter van de Rechtbank,
niet aan de Beslagrechter of aan de
Voorzitter van de Rechtbank waar de
zaak moet worden gebracht; dat de Beslagrechter niet de Voorzitter van de
Rechtbank is; dat vermelde Beslagrechter evenmin gemandateerd was door de
beer Voorzitter om in zijn naam op te
treden; dat derhalve de oorspronkelijke
verzetprocedure van (verweerster) onontvankelijk was om reden dat de termijn
van drie (lees "twee ") vrije dagen niet
werd gerespekteerd en dit op straffe van
verval )); (beroepsverzoekschrift p. 2-3);
eiseres terzake voorts betoogde hetgeen
volgt: « de oorspronkelijke verzetprocedure van gelntimeerde is onontvankelijk;
(eiseres) is inderdaad terecht van oordeel dat (verweerster)
geen verzoekschrift heeft gericht aan de Voorzitter van de Rechtbank teneinde verkorting van termijn tot dagvaarding te
bekomen en terzelfdertijd te mogen
overgaan tot dagvaarding buiten de gewone dagen en uren. Het wordt niet be~
twist dat (verweerster) haar verzoekschrift heeft gedeponeerd bij de
heer Adriaensen dienstdoende beslagrechter bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren, die evenwel op geen
enkel ogenblik gedelegeerd was door de
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren tot dienstdoende
Voorzitter; Aangezien art. 708 van het
Ger. Wb. bepaalt: "In spoedeisende gevallen kan de Vrederechter of de Voorzitter van de Rechtbank waarvoor een zaak
moet worden gebracht ... " Het is ook
niet betwist dat de Beslagrechter en niet
de dienstdoende Voorzitter of de Voorzit~
ter zelf een beschikking heeft gewezen
op 28.03.1990 om te dagvaarden op verkorte termijn en van uur tot uur; Aange·
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zien het derhalve vaststaat dat (verweerster) haar verzoek zoals omschreven in
art. 708 van het Ger. Wb. heeft gericht
tot een magistraat die deze bevoegdheid
niet had om vermeld eenzijdig verzoeksrhrift te behandelen en het in te
willigen. De beer Adriaensen, beslagrechter zijnde, had het verzoekschrift als
onontvankelijk dienen af te wijzen. Hij
had duidelijk dienen te stellen dat niet
hij, maar enkel de Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg, bevoegd
was om dergelijke maatregel zoals bepaald in art. 708 van bet Ger. Wb. toe te
staan of a£ te wijzen; trouwens (eiseres)
brengt een identiek geval bij in de farde
met bewijsstukken. Ook bier was een
verzoekschrift gericht aan de beer Beslagrechter bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel doch verzoeker was
verplicht dit te wijzigen in de beer Voor, zitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel ... ; aangezien de beschikking van de Eerste Recbter over het
gestelde probleem niet relevant is; dat de
procedure bij de heer Beslagrechter inderdaad wordt gevoerd volgens de regels
van bet kart geding. Doch dit is bier niet
van toepassing. Immers art. 708 van bet
Ger. Wb. is van toepassing op alle procedures. Oak client de Eerste Recbter toe
te geven dat art. 1036 Ger. Wb. zelf bepaalt dat in spoedeisende gevallen de
Voorzitter verlof kan geven om ten buize
te dagvaarden etc.; aangezien derhalve
bet oorspronkelijk gevoerde verzet (A.R.
542/90) onontvankelijk was wegens
schending van de termij nen tot dagvaarding in kart geding; Dat immers niet kan
betwist worden dat de .termijn waarbij
de dagvaarding werd uitgebracbt op
28.03.1990
om
te
verscbijnen
op
28.03.1990 geen drie (lees "twee ") dagen
is, nu client vastgesteld te worden dat de
procedure tot verzoek om verkorting van
termijn van dagvaarding te bekomen onontvankelijk is; dat derbalve de termijn
van dagvaarding niet werd gerespekteerd; dat het hier gaat om een termijn
op straffe van nietigbeid; dat zelfs (eiseres) haar schade niet client te bewijzen
om deze nietigheid te handhaven; dat de
nietigheid absoluut is; (art. 710 Ger. Wb.
- art. 860 Ger. Wb.); de verzetprocedure
die (verweerster) oorspronkelijk heeft ingesteld is dan oak onontvankelijk » (Beroepsconclusie voor eiseres, p. 3-4); het
aangevochten arrest door de loutere
overweging dat de artikelen 1395 en 1036
van bet Gerechtelijk Wetboek verweerster toelieten de verkorting van de dagvaardingstermijn aan de beslagrechter te
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vragen, en dat de door eiseres opgeworpen exceptie niet opgaat, waardoor verweersters verzet ontvankelijk was, niet
antv.roordt op de argumenten die eiseres
terzake voordroeg, zodat het bestreden
arrest, dat eiseres' beroepsverzoekschrift
en beroepsconclusie ter zake onbeantwoord laat, niet naar eis van recht met
redenen omkleed is en aldus artikel 97
van de Grondwet schendt,

tweede onderdeel, de verkorting van
een
dagvaardingstermijn
bij
verzoekschrift gevraagd kan worden aan de
vrederechter of de voorzitter van de
recbtbank waarvoor de zaak gebracbt
moet worden; op verzoekschriften evenwei, ·die tot de recbtbank worden gericht,
na de toewijzing van de zaak aan een
. kamer en in de loop van de bebandeling,
door de voorzitter van die kamer wordt
beschikt; de vorderingen voor de beslagrechter in beginsel ingesteld en bebandeld worden zoals in kart geding, waardoor de dagvaardingstermijn in beginsel
twee dagen bedraagt; de voorzitter van
de rechtbank in spoedeisende gevallen
bij beschikking verlof kan geven om te
dagvaarden binnen een kortere termijn
dan deze twee vrije dagen; deze uitzon~
deringsregel aileen aan de voorzitter van
de recbtbank toelaat de dagvaardingstermijn van twee dagen op verzoek verder
in te korten en op restrictieve wijze
moet worden uitgelegd; zolang de zaak
niet aan een kamer werd toegewezen, aileen de voorzitter van de rechtbank bevoegd is om verkorting van de dagvaardingstermijn toe te staan, en niet de
beslagrecbter; deze regel, bij gebreke
aan wettelijke grondslag, geen uitzonde~
ring duldt, zelfs niet wanneer de verdering, waartoe men wil dagvaarden, later
door de beslagrechter bebandeld zal worden; dagvaardingstermijnen,
evenals
eventueel verlof tot verkorting van deze
termijnen, voorgeschreven zijn op straffe
van absolute nietigheid; zodat het bof
van beroep in het aangevocbten arrest
niets anders dan met schending van artikelen 708, 1035, in het bijzonder het
tweede lid, 1036 en 1395, in bet bijzonder
bet tweede lid, van het Gerecbtelijk Wethoek en voor zoveel als nodig van artikel
1419, in het bijzonder het eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek heeft kunnen
beslissen dat bet aan de beslagrecbter
toekomt verkorting toe te staan van de
termij n om te dagvaarden voor de beslagrecbter en verweersters verzet ontvankelijk verklaren :
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Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 708 van het Gerechtelijk Wethoek, in de regel, de voorzitter van
de rechtbank waarvoor een zaak
moet worden gebracht, in spoedeisende gevallen een beschikking kan
geven om de dagvaardingstermijn te
verkorten;
Dat, krachtens artikel 1395 van
het Gerechtelijk Wetboek, aile vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging voor de beslagrechter worden gebracht en dat ze worden
ingesteld en behandeld zoals in kart
geding, behalve in de gevallen waarin de wet bepaalt dat zij worden ingesteld bij verzoekschrift; dat,
krachtens artikel 1036 van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking
heeft op de inleiding van de verdering in kart geding, de voorzitter in
spoedeisende gevallen bij een beschikking verlof kan geven om de
dagvaardingstermijn te verkorten;
Overwegende dat uit de samenhang van die bepalingen volgt dat
de beslagrechter ten aanzien van
vorderingen betreffende bewarende
beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging in spoedeisende gevallen
een beschikking kan geven om de
termijnen van dagvaarding te verkorten, ook wanneer de zaak niet
niet voor hem is ingeleid, hem nog
niet is toegewezen of door hem nog
niet in behandeling is genomen;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat verweerster << naar de
artikelen 1395 en 1036 van het Gerechtelijk Wetboek ( ... ) haar verzoek
om verkorting van de dagvaardingstermijn terecht gericht heeft aan de
(beslagrechter) »;
Dat zij zodoende het bedoelde verweer van eiseres beantwoorden en
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 septembf•r 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Vez·slaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal .4dvocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.
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1 e KAMER -

24 september 1993

RECHTSVOR~
DERING TOT LEVENSONDERHOUD - MI:NDERJARIG KIND - DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING UIT DE ECHT GESCHEIDEN OUDERS MEDEDELING AAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE.

1° LEVENSONDERHOUD -

2° OPENBAAR MINISTERIE -

BURGER~

LIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING UIT DE
ECHT GESCHEIDEN OUDERS - MINDERJARIG
KIND - LEVENSONDERHOUD.

3° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

ARB!~
TRAGEHOF - OP HET HOF VAN CASSATIE
RUSTENDE PLICHT - BEGHIP.

4° PREJUDICIEEL GESCHJL -

5° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI~
DINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING DOOR
VOORAFONDERLINGE TOESTEMMING GAANDE OVEREENKOMST VAN DE ECHTGENOTEN - BEPALING VAN DE BIJDRAGE IN
ONDERHOUD EN OPVOEDING VAN DE KINDEHEN - WIJZIGING.

1o en 2° Niet verplicht mededeelbaar aan
het openbaar ministerie is de vorde-

ring betreffende het Jevensonderhoud
van niet ontvoogde minderjarige kin-
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deren van ouders die door onderlinge
toestemming uit de echt gescheiden
zijn. (Artt. 764 Ger.W. en 8 Jeugdbeschermingswet.)

3° en 4° Indien een cassatiemiddel een
vraag opwerpt omtrent de schending
door een wet van de artt. 6 en 6bis
Grondwet, is het Hof van Cassatie niet
gehouden aan het Arbitragehof een

prejudiciiile vraag te stellen wanneer
het dat middel als onontvankelijk verwerpt (1). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)

5° Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding
van de kinderen de ouders jegens el- kaar; die overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij vaststaat dat een
van de ouders, gelet op zijn inkomen
en op die bijdrage, in de onmogelifk~
heid verkeert om te zorgen voor het
nodige Ievensonderhoud en de vereiste
opvoeding van het kind dat hij onder
zijn bewaring heeft (2).
(V... T. P ...)
ARREST

(AR. nr. 8230)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den vonnis, op 5 november 1991 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen;
(1) en (3) Het O.M. was van mening dat, onclanks de onontvankelijkheid van het middelonderdeel, toch een prejudicii:He vraag aan het Arbitragebof diende te worden gesteld; art. 26, § 2,
derde lid, Bijzondere Wet Arbitragebof lijkt
bet Hof van Cassatie te verplicbten een dergelijke vraag te stellen, ook wanneer bet meent
dat bet antwoordt op die vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen. Zie Cass., 5 feb.
1990, A.R. nr. M 501 F (A.C., 1989-90, nr. 344.)
Anders: J. VELAERS, Van Arbitragehof tot
Grondwettelijk Iiof, Maklu 1990, nr. 515; zie
Cass., 7 mei 1990, A.R. nr. M 5119 F (AC.,
1989-90, nr. 520), 11 dec. 1990, A.R. nr. 4823
(ibid., 1990-91, nr. 190), en 21 sept. 1993, A.R.
nr. P.93.1298.N (ibid., 1993, nr. 364).
(2) Cass., 12 juni 1986, A.R. nr. 7453 (A.C.,
1985-86, nr. 640).
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Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 8, van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, 20, 764, 13°, 780, 1° en
4° 1042 en 1138, 5°, van bet Gerechtelijk
W~tboek en van de artikelen 6 en 6 his,
van de Grondwet,
doordat noch uit het bestreden vonnis,
noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het openbaar ministerie ter zake werd gehoord
en advies heeft uitgebracht,
terwijl, eerste onderdeel, nu een be~
twisting tussen gescheiden ouders, betreffende een eventuele verhoging van
de bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van een minderj arig kind, welke
werd bepaald in een overeenkomst voorafgaandelijk echtscheiding door onderlinge toestemming, die behandeld wordt
(weze het in hoger beroep) voor de burgerlijke rechtbank, in de bedoeling van
de wetgever evenzeer aan het openbaar
ministerie dient te worden voorgelegd
als een betwisting die tot voorwerp heeft
de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op het levensonderhoud van
een minderj a rig kind van ouders die we~
gens echtscheiding in rechte staan
(schending van de in bet middel aangehaalde wetsartikelen van de wet van 8
juni 1965 betreffende de jeugdbescherming en van het Gerechtelijk Wetboek),
tweede onderdeel, zoniet, indien hetgeen in het eerste onderdeel gesteld
wordt niet zou volgen uit de in het eerste onderdeel bedoelde wetsartikelen van
de wet van 8 juni 1965 betreffende de
jeugdbescherming en van het Gerechtelijk Wetboek, deze wetsartikelen, tussen
enerzijds door bij onderlinge toestemming uit de echt gescheiden ouders van
minderjarige kinderen, anderzijds ouders van minderj arige kinderen die wegens echtscheiding in rechte staan, wanneer deze ouders in een geding gewik~
keld zijn betreffende de bijdrage in het
onderhoud en de opvoeding van hun
minderjarig(e) kind(eren), door desbetreffend in het geding tussen de ander~
zijds vermelde ouders wel en in het geding tussen de enerzijds vermelde ouders niet de tussenkomst van het openbaar ministerie te vergen, een ongelijkheid en een discriminatie (zouden) teweegbrengen die niet berusten op een
objectieve en een redelijke verantwoording (schending van de artikelen 6 en
6bis van de Grondwet), zodat het bestreden vonnis hetzij de in het middel aan, gewezen bepalingen van de wet van 8 ju-
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betreffende de jeugdbeschervan het Gerechtelijk Wetboek,
in het middel aangewezen bevan de Grondwet geschonden

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 8 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
Jeugdbescherming luidt: « Het ambt
van openbaar ministerie bij de
jeugdrechtbank wordt uitgeoefend
door een of meer magistraten van
het parket, die door de procureur
des Konings worden aangewezen.
Deze magistraten oefenen eveneens
het ambt van openbaar ministerie
bij de burgerlijke rechtbank uit telkens wanneer deze rechtbank te beslissen heeft over de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben
op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen van niet
ontvoogde minderjarige kinderen
van ouders die wegens echtscheiding of scheiding van tafel en bed in
rechte staan ));
Overwegende dat het evengenoemde artikel de tussenkomst van
het openbaar minsterie enkel voorschrijft wanneer de rechtbank te beslissen heeft over de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben
op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen van niet
ontvoogde minderjarige kinderen
van ouders die wegens echtscheiding of scheiding van tafel en bed in
rechte staan en niet in gedingen die
betrekking hebben op het levensonderhoud van niet ontvoogde minderjarige kinderen van ouders die door
onderlinge toestemming uit de echt
gescheiden zijn;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
aanvoert dat artikel 8 van de wet
van 8 april 1965 betreffende de
Jeugdbescherming in strijd is met
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, omdat het de tussenkomst van
het openbaar ministerie enkel voorschrijft wanneer de rechtbank te be-
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slissen heeft over de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben
op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen van hiet
ontvoogde minderj arige kinderen
van ouders die wegens echtscheiding of scheiding van tafel en bed in
rechte staan;
Overwegende dat, nu artikel 8 van
de wet van 8 april 1965 betreffende
de Jeugdbescherming te dezen niet
toepasselijk is, het onderdeel, a! was
het gegrond, niet tot cassatie kan
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Dat hieruit volgt dat er geen aanleiding is tot het stellen van een
prejudicii;Je vraag naar het Arbitragehof;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 203,
208, 303, 1119, 1134, 1165, 1315 en 1353,
van bet Burgerlijk Wetboek, 6, 870, en
1288, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 6
en 6bis, van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, ten
einde de oorspronkelijke vordering van
eiseres het basisbedrag van de door toekomstige verweerder te betalen onderhoudsbijdrage voor hun kind Y... te horen verhogen van 2 000 F naar 5 000 F
per maand, niet gegrond te verklaren,
steunt op volgende overwegingen : « De
vordering is enkel gegrond op het feit
dat gelntimeerde een erg bescheiden inkomen heeft van amper 28 000 F per
maand, een sociale woning bewoont en
alle kosten alleen draagt zodat het duidelijk is dat zij, gelet op haar wedde enerzijds en de gestegen kosten van het kind
anderzijds, niet meer in de mogelijkheid
is om met 2 000 F per maand de normale
opvoeding van het kind te verzekeren »;
De tussen de echtgenoten in het raam
van de procedure door onderlinge toestemming gesloten overeenkomst verbindt hen jegens elkaar. Daaruit volgt
dat, wanneer de overeenkomst de bijdrage van een van hen in het onderhoud en
de opvoeding van het kind heeft bepaald,
die bijdrage slechts dan kan worden verhoogd wanneer vaststaat dat de andere,
gelet op zijn vermogen en op bedoelde
bijdrage, niet meer in de mogelijkheid
verkeert voor het nodige levensonder·
houd en de nodige opvoeding van het
kind te zorgen (Cass., 11 juni 1981, R. W.,
1981-1982, 674); In casu is het dus aan gei'ntimeerde om te bewijzen dat ze niet
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meer in de mogelijkheid verkeert om
aan haar kind bet nodige levensonderhoud te verschaffen. Een eventuele verhoging van de inkomsten van appellant
heeft geen belang; gelntimeerde levert dit bewijs niet vermits er geen
enkel attest wordt voorgelegd van
haar inkomsten op bet ogenblik dat
de akte voorafgaandelijk de echtscheiding bij onderlinge toestemming
werd opgemaakt. Wel had zij in het j aar
1989 een maandelijks inkomen van
(485 500 -

88 403 ~ 397 097 : 12 ~)

33 091 F en dus niet van 28 365 F zoals
door haar in haar conclusies wordt voorgehouden; De meerkosten, die alleen veroorzaakt worden door het ouder worden
van een kind, kunnen niet in aanmerking worden genomen; zoniet zou het
voormeld principe van onveranderbaarheid van de overeenkomst, zeals herhaaldelijk bevestigd in de cassatierechtspraak, geen zin hebben; Gelntimeerde
Ievert dus niet het bewij s dat ze niet
meer in de mogelijkheid is om aan haar
kind levensonderhoud te verschaffen zodat haar oorspronkelijke vordering dan
ook als ongegrond moet worden verklaard »,

terwijl, ...
vierde onderdeel, het aanvaarden van
de regel, waarop het bestreden vonnis
steunt, dat een onderhoudsbijdrage, door
een ouder verschuldigd voor zijn minderjarig kind krachtens een overeenkomst
voorafgaandelijk echtscheiding door onderlinge toestemming, slechts kan worden verhoogd wanneer vaststaat dat de
andere ouder, gelet op zijn vermogen en
op bedoelde bijdrage, niet meer in de
mogelijkheid verkeert voor het nodige levensonderhoud en de nodige opvoeding
van het kind te zorgen, daar waar een
onderhoudsbijdrage, verschuldigd voor
een minderjarig kind ingevolge een beslissing houdende voorlopige maatregelen in het kader van een procedure van
echtscheiding op grand van bepaalde feiten te allen tijde en zonder beperking of
nadere voorwaarden kan worden verhoogd indien de gewijzigde noden van
het kind zulks aangewezen maken en/of
indien enige gewijzigde verhouding in de
mogelijkheden van beide ouders zulks
aangewezen maakt, een ongelijkheid en
een discriminatie zou teweegbrengen die
niet berust op een objectieve en een redelijke verantwoording (schending van
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet)
en overigens ten onrechte het beginsel
van de bindende kracht der overeen-
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komsten voorrang zou verlenen op de
verplichting van iedere ouder om te allen
tijde naar evenredigheid van zijn middelen bij te dragen in de kosten van opvoeding en onderhoud van zijn minderjarige
kinderen (schending van de artikelen 203
en 303 van het Burgerlijk Wetboek, en
voor zoveel als nodig van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek en artikel
1288, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek),
zodat het bestreden vonnis de in het
middel aangewezen bepalingen geschonden heeft:

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
aanvoert dat het aanvaarden door
de appelrechters van de in het onderdeel weergegeven regel strijdig
is met de artikelen 6 en 6 bis van de
Grondwet. zonder de wetsbepaling
die de bedoelde regel bevat, aan te
wijzen;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat, bij echtscheiding door onderlinge toestemming,
de tussen de echtgenoten gesloten
voorafgaande overeenkomst over
hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de
kinderen, de ouders jegens elkaar
verbindt en niet kan worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat een van de
ouders, gelet op zijn inkomen en op
die bijdrage, in de onmogelijkheid
verkeert om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en cl-e vereiste
opvoeding van het kind. dat hij onder zijn bewaring heeft;
Dat de appelrechters de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen,
behalve de artikelen 6 en 6bis van
de Grondwet, niet schenden;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden -aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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24 september 1993- le kamer- Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier
- Gedeeltelijk a.ndersluidende conclusie
(3) van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.

Nr. 377
3e

3" en 4" De regel volgens welke een cassatiemiddel niet ontvankeiljk is in zoverre, na een cassatiearrest, de beslissing van de aangewezen rechter overeenstemt met dat arrest (2), geldt niet
als in het cassatiemiddel wordt aangevoerd dat niet is geantwoord op de
conclusie van de eiser tot cassatie (3).
(Art. 119, tweede lid, Ger.W.). (Impliciet.)
(«

KA::VIER -
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G.B.-I~NO-B.M. »

N.V. T. LEDENT, A.B.V.V.)

ARREST ( vertaJing)

27 september 1993

(A.R. nr. S.93.000l.F)
1° DAGVAARDING -

BCRGERLIJKE ZAKE:-.< - VERWIJZIXG :-.A CASSATIE - AA~"HA~
GIG:\IAKIXG BIJ AAXGEWEZE~ RECHTER
DAGVAARDIXG - DRAAGWIJDTE.

2° VERWIJZING NA CASSATIE -

BUR-

GERLIJKE ZAKE~ - AAXHA~GIG:WAKING BIJ
DE AAXGEWEZE:--J RECHTER- DAGVAARDING
- DRAAGWIJDTE.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - BESLISSING
VAN DE AAXGEWEZEN RECHTER IN OVEREENSTE:vi:viL\'G MET HET CASSATIEARREST
OXTVAXKELIJKHEID - BEGRIP.

4° VERWIJZING NA CASSATIE -

Bt:RGERLIJKE ZAKE:'IJ" BESLISSING VAN' DE
AANGEWEZEN RECHTER IN OVEREENSTE:viMI:-JG MET HET CASSATIEARREST - CASSATIEMIDDEL ONIVA!\KELIJKHEID BEGRIP,

D~ dagvaarding waardoor de
zaak, na uitspraak van de vernietiging,
bij de aangewezen rechter, aanhangig
wordt gemaakt, is geen gedinginleidende akte, maar een akte tot hervatting
en voortzetting van het geding da t was
aangevat voor de rechter wiens beslissing is vernietigd (1). (Art. 1110, twee·
de lid, Ger.W.)

1" en 2"

Noot arrest nr. 376:
(3) Zie noot 1.

Noot arrest nr. 377:
(1) Zie Cass., 4 feb. 1966 (Bull. en Pas., I,
718) met de verwijzingen; E. GUTI en A.M.
STRANART-THILLY,

Examen de jurisprudence

(1965 tot 1970), Droit judiciaire prive, R.C.J.B.,
1974, biz. 631.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 1 oktober 1992 gewezen door bet Arbeidshof te Brussel,
waarnaar de zaak werd verwezen;
Gelet op bet arrest van bet Hof
van 22 januari 1990 (4);
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 17, 18,
607, 1042, 1110 van het Gerechtelijk Wethoek, 1bis, § 2, 5 en 7 van de wet van 10
juni 1952 betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, gewijzigd bij de wet van
16 januari 1967 en bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, zoals dat
van kracht was v66r zijn wijziging bij de
wet van 19 maart 1991;
doordat het bestreden arrest, op verwijzing na vernietiging van het arrest
van 18 oktober 1988 van het Arbeidshof
te Luik, uitspraak doende op tegenspraak, het hoger beroep ontvankelijk
verklaart, het vonnis a quo bevestigt en
eiseres in de kosten van de verschillende
(2) Cass., 5 april 1991, A.R. nr. 6436 (A.C.,
1990-91, nr. 408); zie Cass,, 4 okt. 1971 (A.C.,
1971-72, 134); 13 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 307);
21 sept. 1981, A.R. nr. M 458 N (ibid., 1981-82,
nr. 54); 18 jan. 1993, A.R. nr. 8151 (ibid., 1993,
nr. 33) met concl. proc.-gen. Lenaerts;
F. DUMON, Voorzienmg in cassatie, 1990, commentaar op artt. 1119 tot 1121; H. SIMO"-lT, Des

pourvois en cassation en matiere civile, Brussel-Parijs, 1933, nr. 235; R.P.D.B., V Pouvoi en
cassation en matiere civile, IX, Brussel-Parijs,
1938, biz. 658, nrs. 603 en 604.
0

(3) Zie hierna voetnoot 5.
(4) A.R. nr, 8681 (A.C., 1989-90, q.r. 316).
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instanties veroordeelt, na het hebben geoordeeld « dat (eiseres) aanvoert dat de
heer Ledent er geen belang bij heeft een
procedure te voeren waarin de werkgever zijn ontslag wegens dringende reden
vraagt " aangezien hij sedert 27 juni 1988
niet meer tot het personeel van de maatschappij behoort ", tengevolge van de op
19 oktober 1988 ter kennis gebrachte
be€indiging, na de uitspraak van het Arbeidshof te Luik die het ontslag toestaat;
dat, volgens haar, de bij de wet van 10
juni 1952 (die op dit geschil nag van toepassing is) ingestelde procedure alleen
het aannemen van de dringende reden
v66r het ontslag beoogt; dat (de verweerders) dat onherroepelijk karakter van
het ontslag niet betwisten; dat evenwel
moet worden vastgesteld of dat ontslag
regelmatig is of niet; dat iedere eindbeslissing gezag van gewijsde heeft vanaf
de uitspraak (artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek) en kracht van gewijsde
zodra zij niet me.er voor verzet of boger
beroep vatbaar is onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen (artikel 28 van het Gerechtelijk
Wetboek); dat de rechterlijke beslissing
pas onherroepelijk is vanaf het tijdstip
waarop de kans op nietigverklaring ten
gevolge van de uitoefening van een buitengewoon rechtsmiddel verdwijnt (...);
dat, volgens Fettweis : <( si le titre executoire a ete mis en oeuvre, il y a lieu a
restitution de ce que !'execution avait
procure ))' nu een cassatiearrest tot gevolg heeft dat de partijen worden teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich
v66r de bestreden beslissing bevonden

(... ); dat het volstaat dat het cassatiearrest overeenkomstig artikel 1115 van het
Gerecbtelijk Wetboek wordt betekend;
dat bet bof zeker de moeilijkheid beseft
die voortvloeit uit de vernietiging van
bet arrest van bet Arbeidsbof te Luik;
dat het aan bet bof aileen staat uitspraak te doen over bet gevorderde, dat
wil zeggen de bevestiging van het vonnis
a quo of de niet-ontvankelijkbeid van de
huidige verwijzing; dat uit het arrest van
het Hof van Cassatie volgt dat het antslag van 19 oktober 1988 onregelmatig is,
onder voorbehoud van de beslissing van
dit bof; dat bet voorwerp van de dagvaa.rding na cassatie dus volstrekt wettig
is en dat de dagvaarding ontvankelijk
is )); om vervolgens te besluiten dat het
gedinginleidend ·exploot niet ontvankelijk is, nu de in het verzoekschrift van 27
juni 1988 aangevoerde dringende redenen reeds in het verzaekschrift van 17
maart 1988 werden aangevoerd,
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terwijl eiseres voor het Arbeidshof te
Brussel aanvoerde dat de verweerders
geen enkel belang meer hat;:lden bij de
voortzetting van de procedure na verwij·
zing, nu de eerste verweerder sedert 27
juni 1988 geen deel meer uitmaakte van
het personeel van de maatschappij ten
gevolge van de op 19 oktober 1988 ter
kennis gebrachte beEHndiging na de uitspraak van bet arrest van het Arbeidshof te Luik dat het ontslag toestaat; artikel 1bis, § 2, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, zoals het toen van kracht was,
immers bepaalt dat de leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten slechts kunnen worden oiitslagen om
een dringende reden die vooraf door het
arbeidsgerecht aangenomen werd; uit die
wetsbepaling volgt dat het arbeidsgerecht de dringende reden niet meer geldig kan aannemen nadat het ontslag is
gegeven; bet dienaangaande volstaat dat
het ontslag van de beschermde wer knemer duidelijk en zonder wilsgebrek is
gegeven; hoewel uit de genoemde wettekst volgt dat de werkgever een lid die
het personeel vertegenwoordigt in het
comite voor gezondheid en veiligheid of
een kandidaat bij de verkiezingen, wegens dringende reden regelmatig kan
ontslaan zodra de beslissing van de arbeidsrechtbank, en bij hager beroep van
het arbeidshof, waarbij de dringende reden wordt aangenomen, in kracht van
gewijsde is gegaan en, bijgevolg, alvareus de buitengewone rechtsmiddelen,
zeals het cassatieberoep, geheel zijn uitgeoefend, de vernietiging met verwijzing
van een arrest de partijen tach terugplaatst, binnen de perken van die vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden v66r de bestreden beslissing, nu
het aangewezen gerecht, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de ontvankelijkheid en de gegrondheid moet onderzoeken van het verzoekschrift om de
voorafgaande toestemming tot ontslag
wegens dringende reden van de be·
schermde werknemer te verkrijgen;
daaruit volgt dat- de partijen, nu het arrest van het Arbeidshof te Luik door
's Hofs arrest van 22 januari 1990 is vernietigd, voor het Arbeidshof te Brussel
in dezelfde toestand zijn geplaatst als
die waarin zij zich voor het Arbeidshof
te Luik bevonden, alvorens de beslissing
met kracht van gewijsde was gewezen;
het stand aan het aangewezen hof, in
het kader van het onderzoek van het
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verzoek tot ontslag wegens dringende reden, rekening te houden met elementen
van nadien, zeals het ontslag dat op 19
oktober 1988 ter kennis van de eerste
verweerder is gebracht;. nu het ontslag,
zoals het bestreden arrest vaststelt, onherroepelijk is gegeven, alvorens het
aangewezen gerecht uitspraak heeft kunnen doen, daaruit volgt dat de procedure,
die, bij dagvaardingsexploot van 30 januari 1991 bij dat gerecht aanhangig
was, doelloos was geworden; zodat het
bestreden arrest, nu het heeft vastgesteld dat de eerste verweerder sedert 27
juni 1988 door eiseres was ontslagen ten
gevolge van de op 19 oktober 1988 ter
kennis gebrachte beeindiging en dat het
onherroepelijk karakter van dat ontslag
door de verweerders niet werd betwist,
niet naar recht heeft kunnen beslissen,
wegens het feit dat eerst de toestemming
van de arbeidsrechtbank moet worden
verkregen alvorens een beschermd werknemer wegens dringende reden kan worden ontslagen, dat het uitspraak diende
te doen over het gevorderde, dat wil zeggen de bevestiging van het vonnis a quo
of de niet-ontvankelijkheid van deze verwijzing, en bijgevolg dat de dagvaarding
na vernietiging dus een voorwerp heeft
dat volstrekt wettig is en dat zij ontvankelijk is en, binnen de perken waarin de
zaak is aanhangig gemaakt, de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het
oorspronkelijk verzoekschrift niet kon
onderzoeken (schending van alle in het
middel aangevoerde wetsbepalingen, met
uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet}, het bestreden arrest althans
niet antwoordt op dat middel, dat eiseres
op blz. 5 in fine en 6 van haar conclusie
en op blz. 2 van haar aanvullende conclusie uiteenzet (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat bet middel bet
arrest verwijt niet te antwoorden op
de conclusie van eiseres ten betoge
dat de dagvaarding waardoor de
rechter is aangesproken naar wie de
zaak na vernietiging is verwezen,
bij gebreke van voorwerp niet ontvankelijk was;
Overwegende dat bet arrest beslist " dat moet (... ) worden vastgesteld of (bet) ontslag (van verweerder) regelmatig is; (... ) dat bet (aan
het arbeidshof) staat uitspraak te
doen over het gevorderde, dat wil
zeggen de bev·estiging van het von-

Nr. 377

nis a quo of de niet-ontvankelijkheid
van deze verwijzing; dat uit het arrest van bet Hof volgt dat het antslag van 19 oktober 1988 niet regelmatig is, onder voorbehoud van de
beslissing van bet (arbeidshof); dat
bet voorwerp van de dagvaarding na
cassatie dus volstrekt wettig is en
dat zij ontvankelijk is;
Dat het arrest aldus de in het
middel aangewezen conclusie verwerpt en beantwoordt;
Overwegende dat bet arrest voor
het overige, enerzijds, niet beslist
dat de ontslagprocedure nag een
voorwerp had maar, met bevestiging
van het beroepen vonnis en op
grand van in bet middel niet bekritiseerde motieven, dat de hoofdvordering van eiseres niet ontvankelijk
was en dat verweerders tegenvordering ontvankelijk en gegrond was;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 1110, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de zaak
voor het aangewezen gerecht aanhangig wordt gemaakt zoals een gewone zaak;
Overwegende dat de dagvaarding,
waardoor de zaak bij de aangewezen rechter na cassatie aanhangig is
gemaakt, geen gedinginleidende akte is maar een akte tot hervatting
en voortzetting van bet geding dat
is aangevat voor de rechter wiens
beslissing werd vernietigd;
Dat het voorwerp van de dagvaarding, waardoor de zaak bij de aangewezen rechter na vernietiging
aanhangig is gemaakt en het voorwerp van de oorspronkelijke gedinginleidende akte dus niet mogen worden verward;
Overwegende dat, in tegenstelling
tot de onderstelling van bet middel,
verweerders ontslag tijdens de procedure tot aanvaarding van de dringende reden door bet arbeidsgerecht, dus niet tot gevolg had dat de
dagvaarding, waardoor de zaak bij
de aangewezen rechter na vernietiging aanhangig is gemaakt, doelloos
wordt;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 378
3e

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
27 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier Grotendeels gelijkluidende conclusie (5)
van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Geinger.

(5) Het niet gepubliceerde tweede middel
voerde aan dat op de conclusie van de eiseres
niet is geantwoord. Het geannoteerde arrest
beslist dat dit middel feitelijke grondslag mist.
Het O.M. was van oordeel dat het tweede middel
niet ontvankelijk was.
Een cassatiemiddel is niet ontvankelijk wanneer, na een cassatiearrest, de beslissing van
de aangewezen rechter overeenstemt met dat
arrest.
Art. 1119, tweede lid, Ger.W. bepaalt dat tegen de tweede beslissing, in zover zij overeenstemt met het eerste cassatiearrest, geen voorziening in cassatie wordt toegelaten.
Die bepaling legt de nadruk op de overeenstemming van de tweede beslissing met het
cassatiearrest. Meer zegt die bepaling niet.
De regel houdt in dat een cassatiemiddel
niet mag worden toegelaten, als het is gesteund - of daarop neerkomt - op dezel£de
stelling als die welke door het cassatiearrest
en de beslissing van het gerecht op verwijzing
is venvorpen.
Dat het middel was afgeleid uit schending
van art. 97 Gw. kon, naar het om·deel van het
O.M., uun de oplossing niets veranderen en
zou de oplossing zelfs minder efficient gemaakt hebben.
Enerzijds, maakt artikel 1119, hveede lid,
Ger.W. geen onderseheid naar gelang van de
wettelijke grondslag van het middel. Dit komt
daarin niet ter sprake. Volgens die bepaling
kan geen cassatieberoep worden ingesteld en
derhalve evemnin een middel worden aangevoerd tegen « de tweede beslissing, in zover zij
overeenstemt met het eerste cassatiearrest ».
Wat uit die bepaling duidelijk blijkt is dat het
verboden is enige grief in te brengen tegen
wat, in de tweede bestreden beslissing, overeenstemt met het eerste cassatieurrest. Die
overeenstemming is een noodzakehjke, maar
voldoende vereiste.

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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KA:\-IER -

27 september 1993

1° GRONDWET -

ART. G - OYEREEXSTE:\1- DIE:\STPLlCHT - UTSTEL E:'V VRIJLATI:\'G VA~ DIEXST OP I\IORELE GROXD INGESCHREVEXE - WERKELIJKE EX GEW01'\E VERBLIJFPLAATS ELITE:\ El:ROPA - l:ITSTEL.
i\H~G

2° GRONDWET -

ART. GBIS - 0\'EREEXSTEMl\IIIi'\G - DIEXSTPLICHT - ·ciTSTEL EX
VRIJLATING VAN DIENST OP l\IORELE GROXD
- INGESCHREVEXE - WERKELIJKE E:-J GEWO!';'E VERBLIJFPLAATS BCITEN Et:ROPA UITSTEL,

(Vervolg noot van vorige kolom.)
Anderzijds, zo concludeerde het O.M. nog,
indien men die regel tot in de puntjes wil volgen, staat verbod op de aanvoering zowel van
een cassatiemiddel dat op dezelfde stelling berust als die welke door het cassatiearrest en
de beslissing van het gerecht op verwijzing is
verworpen, als van een cassatiemiddel dat
erop neerkomt dat het op dezelfde aldus verworpen stelling is gegrond.
Het O.M. oordeelt dat een andere uitlegging
van art. 1119, tweede lid, Ger.W. strijdig zou
zijn met de bedoeling van de wetgever en aanleiding zou geven tot excepties ten nadele van
's Hofs werkzaamheden,
Te dezen ging het bestreden arrest, om de
in het t\.veede middel overgenomen redenen,
niet in op de conclusies van eiseres ten betoge
dat deze haar tweede verzoekschrift bij de
rechtbank had ingediend toen zij zeker wist
wat aan de verv,•eerder werd verweten,
Dit arrest, aldus het 0.1\I,, stemde overeen
met het arrest van het Ho£ van 22 januari 1990
(AR nr. 8681, A.C., 1989-90, nr. 316).
Daarom was volgens het O.lVL het tweede
middel niet ontvankelijk Het Ho£, door te beslissen dat het Arbeidsho£ te Brussel, waarnaar de zaak werd verwezen, op de conclusie
van eiseres heeft geantwoord en dat het tweede middel feitelijke grondslag mist, heeft het
O.M. in zijn conclusie daarover niet gevolgd.
I-Iet Ho£ heeft aldus, integendeel, impliciet geoordeeld dat de regel volgens welke een cassatiemiddel niet ontvankelijk is in zoverre, na
een cassatiearrest, de beslissing van de aangewezen rechter met dat arrest overeenstemt,
niet geldt wanneer in het cassatiemiddel wordt
aangevoerd dat niet geantvmord op de conclusie van de eiser tot cassatie. Zodanige oplossing is niet vTeemd, enerzijds, aan het verband
tussen het recht van verdediging en de motiveringsverplichting en, anderzijds, hieraan dat
de verplichting om vonnissen en arresten met
redenen te omkleden, een vormvereiste is,
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3° DIENSTPLICHT -

l!ITSTEL EN VRIJLATl!\G VA!\ DIEXST OP MORELE GROND - INGESCHREVE::-.;E - WERKELIJKE EN GEWONE
VERBLIJFPLAATS BCITEN ECROPA - UITSTEL
- ART. 6 GW. - ART. 6BIS GW. - OVEREENSTEMMING.

1°, zo en 3° Art. 118, § 2, Dienstplichtwet~
ten, dat in die wetten is ingevoegd bij
art. 34 wet van 16 juni 1987, schendt
de artt. 6 en 6bis Gw., in zoverre het
geen rekening houdt met de situatie
van de ingeschrevenen die werkelijk
en gewoonlijk buiten Europa verblijf
houdend, ten minste een uitstel hebben gevraagd op grand van art. 10, § 1,
EJO, Dienstplichtwetten, zoals dat luidde
v66r de wet van 16 juni 1987 (1). (Artt.
6 en 6bis Gw.; art. 118, § 2, Dienstplichtwetten.)
(JACQCEMI)J)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. M 561 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 december 1991
door de Hoge Militieraad gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 6 april 1992; (2)
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 19 mei 1993;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 118,
§ 2, van de bij koninklijk besluit van 30
april 1962 gecoOrdineerde dienstplichtwetten, 6 en 6bis van de Grondwet,
doordat de Hoge Militieraad de beroepen beslissing heeft bevestigd, op grand
dat « hoewel, tijdens die parlementaire
voorbereiding (van de wet van 16 juni
1987 houdende wijziging van de dienstplichtwetten, gecoOrdineerd op 30 april
1962, en van de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoOrdineerd op 20 februari 1980) een
overgangsregime werd aanvaard dat een
ingeschrevene in staat moest stellen om,
(1) Zie Arbitragehof, 19 mei 1993,

Jacque~

min, nr. 39/93, B.S., 3 juli 1993, biz. 15926; 18
april 1991, Morcaut, nr. 8/91, B.S., 14 mei 1991,
blz. 10074.
(2) A.C., 1991-92, nr 423.

Nr. 378

ondanks de in de wet aangebrachte wijzigingen, vrijlating te bekomen, tach niet
uit het oog mag worden verloren dat die
regeling slechts kon worden toegepast op
jongeren die uitstel aangevraagd en ver·
kregen hadden dat tot een voortgaan af·
geschafte vrijlating leidde (cf. Parlementaire voorbereiding, Pasionomie 1987, p.
1047); dat dienaangaande erop moet worden gewezen dat artikel 10, § 1, 8°, oud,
nooit heeft geleid tot het verlenen van
vrijlating van militaire dienst »,
terwijl artikel 118, § 2, van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten bepaalt dat
« De ingeschrevene die met de lichting
1987 ten minste een uitstel verkregen
heeft op grand van artikel 10, § 4, 5°, van
de dienstplichtwetten, gecoOrdineerd op
10 april1962, in de redactie die eraan gegeven was bij de wet van 1 december
1976, op basis hiervan zoveel uitstellen
kan verkrijgen als nodig is om in aanmerking te komen voor de vrijlating, bepaald in artikel 12, § 1, 1°, van de genoemde wetten, in de redactie die eraan
gegeven was bij de wet van 1 december
1976 »; de ratio legis van die overgangsbepaling, die in de gecoOrdineerde
dienstplichtwetten is ingevoegd bij artikel 34 van de wet van 16 juni 1987 houdende wijziging van de dienstplichtwetten, gecoOrdineerd op 30 april 1962 en
van de wetten houdende het statuut van
de gewetensbezwaarden, gecoOrdineerd
op 20 februari 1980, de volgende was:
« om aanzienlijke onaangenaamheden te
vermijden voor de jongeren die ten minste een uitstel dat tot een voortaan afgeschafte vrijlating leidt, hebben aangevraagd en oak hebben bekomen, werd er
een overgangsregime aanvaard dat hen
in staat moet stellen om, ondanks de aan
het systeem aangebrachte wijzigingen,
de vrijlating te bekomen, waarop ze aanspraak mochten maken. >> (Inleidende
uiteenzetting van de minister van Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en
Decentralisatie, Pasinomie, 1987, p. 1047);
artikel 12, § 1, 1°, van de gecoOrdineerde
dienstplichtwetten, in de redactie die eraan gegeven was bij de wet van 1 december 1976 het volgende bepaalde
« Kan worden vrijgelaten van dienst in
vredestijd en wordt, wat de duur van de
militaire dienstplicht betreft, behandeld
zoals de dienstplichtigen van de lopende
lichting : de ingeschrevene die, wegens
zijn leeftijd, geen recht meer heeft op de
eerste vijf uitstellen en die, na de leeftijd
van achttien jaar, gedurende ten minste
vijf jaar zijn werkelijke en gewone verblijfplaats buiten Europa heeft »; die re~
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den van vrijlating op morele grand, wegens de toepassingsvoorwaarden ervan,
alleen maar betrekking kon hebben op
de ingeschrevenen die zich konden beroepen op artikel 10, § 1, van de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, v66r de wijziging ervan bij artikel 8 van de wet van
16 juni 1987, daar aileen zij slechts recht
hadden « op de eerste vijf uitstellen )); artikel 12, § 1, 1", van de gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten, in de redactie die eraan gegeven was bij de wet van 1 december 1976, daarentegen geen betrekking had op artikel 10, § 4, 5", van de
gecoOrdineerde dienstplichtwetten, in de
redactie die eraan gegeven was bij de
wet van 1 december 1976, vermits de ingeschrevenen die voorwaarden van die
bepaling vervulden tot de leeftijd van 30
jaar uitstel konden verkrijgen, hetzij in
totaal twaalf uitstellen; op grand van artikel 12, § 1, 1o, van de gecoOrdineerde
dienstplichtwetten, in de redactie die eraan gegeven was bij de wet van 1 december 1976, de dienstplichtige die, zeals
eiser, de eerste vijf uitstellen had verkregen op basis van artikel 10, § 1, 8'\ van
de gecoOrdineerde dienstplichtwetten, in
de redactie van dit artikel v66r de inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1987,
en, na de leeftijd van achttien jaar, gedurende ten minste vijf jaar, zijn werkelijke en gewone verblijfplaats buiten Europa had, van dienst in vredestijd kon
worden vrijgelaten; artikel10, § 1, 8°, van
de gecoOrdineerde dienstplichtwetten, in
de redactie van dit artikel v66r de inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1987,
op die basis de eerste vijf uitstellen kan
verkrijgen waarop hij onder de gelding
van de vroegere wetgeving aanspraak
kon maken en vervolgens, eventueel, in
aanmerking kan komen voor de vrijlating, bepaald in artikel12, § 1, 1°, van de
genoemde wetten, in de redactie die eraan gegeven was bij de wet van 1 december 1976 (schending van atikel 118,
§ 2, van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten); de uitlegging die de Hoge Militieraad aan artikel 118, § 2, van de gecoOrdineerde dienstplichtwetten geeft bovendien het grondwettelijk beginsel van
de gelij kheid van de Belgen voor de wet
miskent (schending van de artikelen 6
en 6bis van de Grondwet):

Overwegende dat artikel 118, § 2,
van de dienstplichtwetten, dat in die
wetten is ingevoegd bij artikel 34
van de wet van 16 juni 1987 en op 1
januari 1987 in werking is getreden,
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als overgangsbepaling, zegt dat de
ingeschrevene die met de lichting
1987 ten minste een uitstel heeft
verkregen op grand van artikel 10,
§ 4, 5", van de dienstplichtwetten, in
de redactie die eraan gegeven was
bij de wet van 1 december 1976, op
basis hiervan zoveel uitstellen kan
verkrijgen als nodig is om in aanmerking te komen voor de vrijlating, bepaald in artikel 12, § 1, 1",
van de genoemde wetten, in de redactie die eraan gegeven was bij de
wet van 1 december 1976;
Dat, naar luid van voormeld artikel 12, § 1, 1°, van dienst in vredestijd kan worden vrijgelaten, de ingeschrevene die wegens zijn leeftijd
geen recht meer heeft op de eerste
vijf uitstellen en die, na de leeftijd
van achttien jaar, gedurende ten
minste vijf jaar zijn werkelijke en
gewone verblijfplaats buiten Europa
he eft;
Dat het in voormeld artikel 10,
§ 4, 5", bedoelde uitstel, volgens die
bepaling, geldt voor de ingeschrevenen die werkelijk en gewoonlijk verblijf houden buiten Europa;
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat eiser met de
lichting 1987 niet het in artikel 10,
§ 4, 5', van de dienstplichtwetten bedoelde uitstel heeft verkregen dat in
artikel 10, § 1, 8°, was vastgesteld
ten voordele van degene die in het
buitenland verblijft, voordat de wet
van 16 juni 1987 in werking is getreden;
Overwegende dat het middel aan
de bestreden beslissing verwijt dat
het considereert dat eiser niet het
voordeel van de overgangsbepaling
van artikel 118, § 2, van de dienstplichtwetten kan genieten op grand
van het uitstel dat in artikel 10, § 1,
8°, was vastgesteld;
Dat het middel betoogt dat de
door de bestreden beslissing aan artikel 118, § 2, gegeven uitlegging de
artikelen 6 en 6 bis van de Grondwet
schendt;
Overwegende dat, in antwoord op
de prejudicUHe vraag van het Hof in
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zijn arrest van 6 april 1992, het Arbitragehof in zijn arrest van 19 mei
1993 voor recht zegt dat artikel 118,
§ 2, van de op 30 april 1962 gecoordi·
neerde dienstplichtwetten, in die
wetten ingevoegd door artikel 34
van de wet van 16 juni 1987, de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet
schendt in zoverre het geen rekening houdt met de situatie van de
ingeschrevenen die, werkelijk en gewoonlijk buiten Europa verblijf houdend, ten minste een uitstel hebben
gevraagd op grand van arikel 10,
§ 1, 8°, van de gecoOrdineerde
dienstplichtwetten;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het middel in zoverre gegrond is;

Nr. 379

3° BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN - OPENINGSBE·
LASTING - NIET-BETALING VOLTOOIING.

MISDRIJF -

4° DOUANE EN ACCIJNZEN -

SLIJTERUEN VAN GEGISTE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - OVERTREDING - VERJARING
VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - ONTDOKEN RECHTEN
- VERJARING.

5° GEESTRIJKE DRANKEN -

SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - OVERTREDING - VERJARING
VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - ONTDOKEN RECHTEN
- VERJARING.

6° BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN - VERGUNNINGS-

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de Hoge Militieraad, anders samengesteld.
27 september 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rappe,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Goldschmidt,
Brussel.

Nr. 379
2e KAMER - 28 september 1993
! 0 DOUANE EN ACC!JNZEN -

SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - OPENINGSBELASTING - NIET BETALING - MISDRIJF VOLTOOIING.

2° GEESTR!JKE DRANKEN -

SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRA\'KEN - OPENINGSBELASTING - NIET-BETALING - lVIISDRIJF VOLTOOIING.

RECHT - OVERTREDING - VERJARING VAN
DE STRAFVORDERING
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - ONTDOKEN RECHTEN
- VERJARING.

7° BURGERLIJKE
RECHTSVORDE·
RING - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - OVERTREDING - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECIITSVORDERING ONTDOKEN RECHTEN - VERJARING.

8° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING BURGERLIJKE VORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER - DOUANE EN ACCIJNZEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - OVERTREDING - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTDOKEN RECHTEN - VERJARING.

1o, 2° en 3° Niet-betaling van de verschuldigde openingsbelasting inzake slijterijen van gegiste dranken is strafbaar
zo die betaling gebeurt bij de aangif'te
die ten minste vijftien dagen voor bet
begin van bet bedrijf moet worden ingediend (!). (Art. 23, 28 en 35, § 2, 3",
K.B. 3 april 1953).
4°, 5°, 6°, 7° en 8° De rechtsvordering tot
terugbetaling van de ontdoken rechten
inzake douane en accijnzen verjaart
(1) Zie : Cuss., 25 nov. 1992, A.R. nr. 9270
(A.C., 1991-92, nr. 751).
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dooT verloop van dertig jaar, zodat de
verjaring van de strafvordering voor de
overtredingen van K.B. 3 april 1953
inzake de slijterijen van gegiste
dranken en van de wet van 28 dec. 1983
betreffende het verstrekken van sterke

drank en betreffende bet vergunningsrecht niet de verjaring van die burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft
(2). (Art. 283 gecoOrdineerde wetten van
18 juli 1977.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. COEMANS)
ARREST

(A.R. nr. 6312)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 21 en 22 van de wet van 17
april 1878, zijnde de voorafgaande titel
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en van de artikelen 1, 1°, 8 tot en
met 11, 17, 19, 23, 28, 29, 32, 35, § 1, § 2,
to en 3°, 37, §§ 2 en 4, 40 en 43 van het
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken, al
die artikelen behalve artikel 8, 10, 28, 29,
32 en 40 gewijzigd zijnde bij de wet van
6 juli 1967,
doordat het arrest de openbare vordering door verjaring uitgedoofd verklaart
voor het geheel van de betichting,
terwijl voor het feit I van de vervolging de betichting luidde: << Hebbende
(... ) een slijterij van gegiste dranken gehouden (... ) zonder daarvoor, ten minste
vijftien dagen op voorhand, de vereiste
aangifte te hebben ingediend bij de ontvanger der accijnzen over het gebied,
zonder daarvoor voorafgaandelijk de verschuldigde openingsbelasting te hebben
betaald en zonder in het bezit te zijn van
de voorgeschreven toelating tot opening
(2) Cass., 4 sept. 1991, A.R. nr. 8985, en 6
nov. 1991, A.R. nr. 9244 (A.C., 1991-92, nrs. 3 en
!32).
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van de slijterij en tot op heden nagelaten te hebben de verschuldigde openingsbelasting te betalen », en terwijl het
« houden » van een slijterij van gegiste
dranken, zonder de daartoe gestelde verplichtingen te hebben nagekomen, alsook het « niet in bet bezit zijn » van de
voorgeschreven toelating, en bet feit
« tot op heden nagelaten te hebben » de
verschuldigde openingsbelasting te betalen, voortdurende misdrijven zijn, waardoor de verjaringstermijn enkel aanvang
neemt wanneer de strafbare toestand
een einde heeft genomen; en terwijl het
arrest niet vaststelt dat aan de strafbare
toestand, sedert de datum van bet proces-verbaal, een einde werd gesteld, zodat het arrest, zonder enige motivering
buiten de vermelding van de telastgelegde feiten, en zonder onderscheid tussen
deze feiten, niet wettelij k kon beslissen
dat de openbare vordering voor deze feiten door verjaring was uitgedoofd
(schending van al de in het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat verweerder ten
verzoeke van eiser voor de correctionele rechtbank werd gedaagd wegens onder meer de volgende telastlegging: « te Gooik, gerechtelijk
arrondissement Brussel, na 10 januari 1985, namelijk op 5 februari
1985, een slijterij van gegiste dranken (te hebben) gehouden (... ) zonder daarvoor tenminste vijftien dagen op voorhand de vereiste aangifte te hebben ingediend bij de ontvanger der accijnzen over het gebied,
zonder daarvoor voorafgaandelijk de
verschuldigde openingsbelasting te
hebben betaald en zonder in het bezit te zijn van de voorgeschreven
toelating tot opening van de slijterij
en tot op heden nagelaten te hebben
de verschuldigde openingsbelasting
te betalen >>;
Overwegende dat, enerzijds, uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat de voormelde tijdsbepaling voor het houden
van de slijterij zonder indiening op
voorhand van de vereiste aangifte,
zonder voorafgaande betaling van
de openingsbelasting en zonder toelating tot opening, werd uitgebreid;
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Overwegende
dat,
anderzijds,
naar luid van artikel 35, § 2, 3°, van
bet koninklijk besluit van 3 april
1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen
van gegiste dranken, de niet-betaling van de verschuldigde openingsbelasting strafbaar is indien die belasting niet « binnen de wettelijke
termijnen » werd betaald; dat artikel
28 van dit koninklijk besluit bepaalt
dat de openingsbelasting bij de vereiste aangifte ineens wordt betaald;
dat, luidens artikel 23 van hetzelfde
koninklijk besluit, de aangifte ten
minste vijftien dagen voor het begin
van het bedrijf moet worden ingediend;
Overwegende dat op bet ogenblik
van de uitspraak van het arrest
meer dan zes j aar was verstreken
sedert de datum van 5 februari 1985 ·
en dat er geen grond van schorsing
van de verjaring aanwezig is; dat de
appelrechters derhalve hun beslissing dat de openbare vordering voor
deze feiten door verjaring was uitgedoofd, naar recht verantwoorden;
Dat bet 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;
B. In zoverre de voorziening ge~
richt is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 280, 281 en 283 van het
koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coOrdinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd bij de wet van 6 juli 1978,
voorheen artikel 246 (gewijzigd door de
wet van 10 oktober 1967), 247 (gewijzigd
door de wet van 6 april 1843 en door het
koninklijk besluit van 22 augustus 1934)
en 249 van de algemene wet van 26 augustus 1822, en van artikel 1138, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na de open bare vordering door verjaring iLitgedoofd te hebben verklaard, nalaat uitspraak te doen
op de door eiser ingestelde vordering tot

Nr. 379

betaling van belastingen, interesten en
kosten,
terwijl deze vordering aan de feitenrechter was onderworpen en hij, ook bij
uitblijven van een veroordeling op strafgebied, daarover uitspraak moest doen
(schending van al de in het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat bet bestreden
arrest de strafvordering verj aard
verklaart, doch geen uitspraak doet
over de civielrechtelijke vordering
van eiser, die nochtans op hetzelfde
ogenblik als de strafvordering en
v66r de verj a ring van deze vordering
was ingesteld;
Overwegende dat krachtens artikel 283 van de algemene bepalingen
inzake douane en accijnzen, gecoOrdineerd bij koninklijk besluit van 18
juli 1977, bekrachtigd door de wet
van 6 juli 1978, wetsbepaling die
door de artikelen 42 en volgende
van het koninklijk besluit van 3
april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen
van gegiste dranken en 22 van de
wet van 28 december 1983 betreffende bet verstrekken van sterke drank
en betreffende bet vergunningsrecht
van toepassing is ver klaard op de
overtredingen respectievelijk van
het voormeld koninklijk besluit en
van de voormelde wet, de burgerlijke rechtsvordering tot terugbetaling van de ontdoken rechten weliswaar samengaat met de strafvordering, doch daarvan volledig gescheiden blijft en niet onder de toepassing valt van de regels betreffende
de verjaring van de strafvordering;
dat dus de verjaring van de strafvordering niet de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg
heeft;
Overwegende dat de rechtsvordering van de administratie tot terugbetaling van de ontdoken rechten
inzake douane en accijnzen, overeenkomstig artikel 2262 van bet
Burgerlijk Wetboek, verjaart door
verloop van dertig jaar;
Overwegende dat bet hof van beroep, ofschoon het de strafvordering

Nr. 380
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verjaard heeft verklaard, uitspraak
moest doen over de civielrechtelijke
vordering van eiser;
Dat het middel gegrond is;

(A.R. nr. 6481)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat
uitspraak te doen over de civielrech-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

telijke vordering van eiser; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwer"
pen.
28 september 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Fischer - GelijkJuidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Claeys BoU.Uaert.

Nr. 380
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STRAF -

28 september 1993

SAl\IENLOOP -

EENDAADSE SA-

MENLOOP.

De veroordeling tot onderscheiden straiten is onwettig wanneer de rechter
heeft geoordeeld dat de feiten de uit-

ing zijn van een en hetzelfde opzet (1).
(Art. 65 Sw.)
(1) Cass., 2 dec. 1992, A.R. nr. 9673 (1\,C.,
1991-92, nr. 765).

(HACKENS)
ARREST

Over het middel: schending van de artikelen 65 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing, na eiser te hebben
schuldig verklaard aan de heromschreven tenlastelegging C 2 A (oplichting), en
aan de tenlasteleggingen F en G (miskenning van vennootschapsrechtelijke
bepalingen) en H (inbreuk op de wetgeving inzake boekhouding en j aarrekening), oordeelt dat << de feiten gepleegd
(werden) zonder onderbreking van meer
dan drie jaar (en de) uiting van een en
hetzelfde opzet », om te besluiten dat de
verjaring van de strafvordering, aanvangend op de datum van het laatst gepleegd (en bewezen verklaard) feit, gelet
op een rechtsgeldige stuiting, niet bereikt was op 13 februari 1992, en eiser
vervolgens veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van drie maanden en een
boete van 100 frank voor tenlastelegging
C 2 A (heromschreven), een boete van
200 frank voor tenlastelegging F, een
boete van 200 frank voor tenlastelegging
G, en een boete van 200 frank voor de
vermengde feiten van tenlastelegging H,
en eiser veroordeelt tot viermaal een bijdrage van 5 frank aan het Fonds voor de
Vergoeding van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddelicten,
terwijl de rechter die op soevereine
wijze oordeelt dat de onderscheiden ten
laste gelegde en bewezen verklaarde feiten de uiting zijn van eenzelfde strafbaar opzet, en derhalve en strafbare gedraging opleveren, overeenkomstig artikel 65 van het Strafwetboek slechts een
straf mag uitspreken, met name de
zwaarste. De vaststelling dat de vier ten
laste gelegde en bewezen verklaarde feiten door eenheid van opzet werden gekarakteriseerd, derhalve niet toelaat wettig, of zonder tegenstrijdigheid, vier onderscheiden straffen op te leggen evenals vier bijdragen aan het Fonds voor de
Vergoeding_ van de- Slachtoffers van Op-
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zettelijke Gewelddaden, zodat het hof
van beroep de artikelen 65 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat het arrest uitspraak doet zoals in het middel is
vermeld;
Overwegende dat krachtens artikel 65 van het Strafwetboek alleen
de zwaarste straf mocht worden uitgesproken voor de feiten van de telastleggingen C 2 a, heromschreven,
F, G, H 1 en H 2, waarvan het arrest zegt dat zij « de uiting zijn van
een en hetzelfde opzet »;
Dat de veroordeling tot vier onderscheiden straffen derhalve onwettig is;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering wegens de
telastleggingen, C 2 a, heromschreven, F, G, H 1 en H 2; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
28 september 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat; mr. R.
BU.tzler.

Nr. 381

WELD OF BEDREIGING OP KIND BENEDEN DE
VOLLE LEEFTIJD VAN ZE.STIEN JAAR - VERKRACHTING DOOR SEKSUELE PENETRATIE
OP KIND DAT VOLLE LEEFTIJD VAN VEERTIEN JAAR t-;IET HEE:FT BEREIKT - MINDERJARIGE DADER - VERMOEDEN VAN MORELE
DWANG.

2° MISDRIJF

RECHTVAARDIGING EN
VERSCHONING - RECHTVAARDIGING - AANRANDING VAN DE EERBAARHEID ZONDER GEWELD OF BEDREIGING OP KIND BENEDEN DE
VOLLE LEEFTIJD VAN ZESTIEN JAAR - VERKRACHTING DOOR SEKSUELE PENETRATIE
OP KIND OAT DE VOLLE LEEFTIJD VAN VEERTIEN JAAR NIET HEEFT BEREIKT - MINDERJARIGE DADER - VERMOEDEN VAN MORELE
DWANG.

1o en 2o De onderscheiden naar de Jeeftijd van het slachtoffer in de artt. 372,
eerste lid, en 375, zesde lid, Sw. houden geen wettelijk en niet weerlegbaar
vermoeden in dat een minderjarige beneden de valle Jeeftijd van 16 jaar, die
zulke aanranding van de eerbaarheid
of verkrachting pleegt, handelt onder
een morele dwang die hij niet kan
weerstaan (1).
(T ... )

ARREST

(A.R. nr. P.93.1053.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer;
A. Op de voorziening van de eerste eiser :
Wat het eerste onderdeel betreft :

Nr. 381
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1° AANRAND!NG
VAN
EERBAARHE!D EN VERKRACHTING - AANRANDlNG VAN EERBAARHEID ZONDER GE-

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de onderscheidingen
naar de leeftijd van het slachtoffer
in de artikelen 372 en 375, zesde lid,
van het Strafwetboek een wettelijk
en niet weerlegbaar vermoeden inhouden dat een minderjarige beneden de valle leeftijd van 16 jaar, die
(1) Zie : Cass., 14 dec. 1971 (A.C., 1972, 372);
DE NAuw, Initiation au droit penal special,
·nr. 412.
A

Nr. 382

773

HOF VAN CASSATIE

een aanranding van de eerbaarheid
of een verkrachting pleegt, handel\
onder een morele dwang, die hij
niet kan weerstaan;
Dat dergelijk wettelijk vermoeden
niet bestaat;
Dat de feitenrechter derhalve het
opzet van de dader van het misdrijf
van artikel 375, zesde lid, van het
Strafwetboek vrij beoordeelt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
28 september 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Huybrechts Gelijkluidende conclusie van h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. P. Buyck, Antwerpen.

Nr. 382
2e KAMER - 28 september 1993

MISDRIJF -

DEELNEl\UNG - DADEil, MEDEDADER - NOODZAKELIJKE HULP - RELATIEF NOODZAKELIJKE HULP.

Relatief noodzakelijke hulp is noodzakeJijke hulp in de zin van art. 66, derde
lid, Sw. (1).

(1) Zie ; Cass., 9 april 1974 {A.C., 1974, 873); 2
dec. 1975 (ibid., 1976, 415), en 20 mei 1981,
{ibid., 1980-81, nr. 541).

(RAINS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1146.N)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 29 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
de bestanddelen van de door eiser
verleende hulp beschrijven en vervol~
gens considereren : « Een dader
Ievert noodzakelijk hulp. Dat wil
zeggen dat, zonder zijn hulp het
misdrijf niet zou kunnen gepleegd
zijn zoals het thans gepleegd is.
Zander (eisers) hulp zou (de medebeklaagde) de drugs niet voor verkoop
in bezit hebben kunnen nemen zoals
hij het thans heeft gedaan. De hulp
van (eiser) was " relatie£ noodzakelijk " voor het gepleegde misdrijf »;
Dat de appelrechters met deze
considerans vaststellen dat de medebeklaagde de drugs voor de verkoop
in bezit heeft gehad en aangeschaft
en dat de door eiser in deze verleende hulp relatief noodzakelijk was
voor het plegen van dit misdrijf;
Dat « relatief noodzakelijke " hulp
niettemin noodzakelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen: « De door (eiser) gele·
verde hulp is aileen te verklaren
vanuit zijn wil, zijn bedoeling zijn
broer te helpen ));
Dat de appelrechters aldus uit de
feitelijke elementen van de door eiser verleende hulp zijn opzet om
aan het misdrijf deel te nemen afleiden;
Dat zij door hun motivering hun
beslissing regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoor··den;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substanof op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
W~le

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 september 1993 - 2c kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter

- Verslaggever: de h. Dhaeyer - GeIijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaaal - Advocaat:
mr. R. Biitzler.

Nr. 383
2" KAMER - 29 september 1993

STRAF -

ZWAARSTE STRAF -

NJEUWE

WET

- ZELFDE MAXII\W:VIGEVANGENISSTRAF EN
ZELFS lVIAXIMUMGELDBOETE - IIOGERE MINIMU!VIGEVANGENISSTRAF
GEVOLGEN
T.A.V. DE GELDBOETE.

Van- tHree wetten die dezelfde maximumgevangenisstrai' en dezelfde maximumgeldboete bepalen, is de strengste wet
diegene die de hoogste minimumgevangenisstraf bepaalt; als een nieuwe
wet, die minder streng is dan die welke ten tijde van het misdrijf van
kracht was; ten tijde van het vonnis
een geldboete bepaalt met een hager
minimumbedrag, mag de rechter geen
geldboete opleggen die lager is dan dat
minimumbedrag (1). (Art. 2, tweede lid,
Sw.)
(1) Zie Cass., 3 okt. -1990, A.R. nr. 8261 (A. C.,
1990-91, nr. 55).

Nr. 383

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
T. DEGUELLE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0293.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 21 januari 1993 in boger beroep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Verviers;

Overwegende dat kracbtens artikel 2, tweede lid, van bet Strafwetboek, indien de straf, ten tijde van
bet vonnis bepaald, verscbilt van die
welke ten tijde van bet misdrijf was
bepaald, de minst zware straf wordt
toegepast;
Overwegende dat van twee straffen met dezelfde maximumgevangenisstraf en dezelfde maximumgeldboete de zwaarste straf die is met
het hoogste minimumgevangenisstraf;
Overwegende dat bet bestreden
vonnis de beslissing bevestigt van
de eerste recbter die verweerder op
grand van artikel 30, § 1, 1', van bet
koninklijk besluit van 16 maart 1968
beeft veroordeeld tot een geldboete
van 200 frank uit boofde van bet feit
dat bij op 12 oktober 1991 een motorvoertuig beeft bestuurd zonder
bouder te zijn van bet rijbewijs of
van bet als zodanig geldend bewijs;
Overwegende dat genoemd artikel, gewijzigd bij de wet van 9 juli
1976, bepaalt dat die overtreding
wordt gestraft met een gevangenisstraf van acbt dagen tot zes maanden en met een geldboete van 500
frank tot 2 000 frank of tot een van
die straffen alleen;
Overwegende dat die bepaling, die
werd gewijzigd bij de op 1 januari
1992 van kracbt geworden wet van
18 juli 1990 bet minimumbedrag van
de geldboete beef! verlaagd tot 200
frank, doch de minimumduur van de
gevangenisstraf op vijftien dageri
beeft gebracht;

Nr. 384

Dat bijgevolg de ten tijde van het
vonnis toepasselijke bepaling strenger is dan die welke ten tij de van
het misdrijf hestand;
Overwegende dat het bestreden

vonnis, door verweerder te veroordelen tot een geldboete van 200 frank,
terwijl de voor hem gunstigste wet
een minimumgeldboete oplegt van
500 frank, artikel 2 van het Strafwetboek schendt alsmede artikel 30
van het koninklijk besluit van 16
maart 1968 tot coordinatie van de
wetten betreffende de poiitie over
het wegverkeer, gewijzigd bij de wet
van 9 juli 1976;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering,
die tegen verweerder is ingesteld
wegens de telastlegging 5, overtreding van artikel 30, § 1, 1", van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968
tot coi:irdinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hager beroep.
29 september 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Piret, advocaat-generaal.

Nr. 384

ze KAMER
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-
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RJ<iCHTER
- VRIJSPREKEND VONNIS - VEROORDELING

VAN EEN l\-IEDEBEKLAAGDE - HOGER BEROEP VAN DE MEDEBEKLAAGDE BEPERKT
TOT DE BURGERLIJKE BESCHIKKINGEN VAN
HET VONNIS.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZA.KEN - VRIJSPREKEND VONNIS - VEROORDELING VAN EEN
MEDEBEKLAAGDE- HOGER BEROEP VAN DE
MEDEBEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BCRGERLIJKE BESCHIKKINGEN VAN HET VONNIS.

1° en zo Wanneer een beklaagde zijn ho~
ger beroep beperkt heeft tot de burgerJijke beschikkingen van het vonnis,
dat hem zowel op de strafvordering als
op de burgerlijke rechtsvordering veroordeelt, moet de appelrechter nagaan
of het misdrijf, dat aan een vrijgesproken medebeklaagde was ten Jaste geJegd, bewezen is, zonder dienaangaande gebonden te zijn door het gezag
van gewijsde van de vrijsprekende beslissing (1). (Art. 202 Sv.)
(CARA, N.V. CEMSTOBEL WALLONIE
T. COLIN, FEDERALE VERZEKERINGEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0484.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 februari 1993 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat de hierboven genoemde eiseres de naamloze vennootschap Cemstobel is die wordt
vermeld onder de namen van de
partijen in het bestreden vonnis en
in de verklaring van voorziening;
Over het middel: schending van de artikelen 3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en 202 van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, bij de
uitspraak op burgerlijk gebied, het boger
beroep van de beklaagde Cara Anna-Luisa en voor haar burgerrechtelijk aansprakelijke partij ontvankelijk verklaart,
het beroepen vonnis dat hen had veroor(1) Cass., 22 feb. 1960 (Bull. en Pas., 1960, I,
725) en noot E.K., onder Cass., 6 maart 1972
(A.C., 1972, 626).
~
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deeld om aan de burgerlijke partij Denis
Colin 150.000 frank, aan de burgerlijke
partij Dominique Boulemberg 50.000
frank en aan de Federale Verzekeringen,
burgerlijke partij, 14.190 frank plus de
compensatoire interest vanaf 14 januari
1990, de gerechtelijke interest en de kosten te betalen, bevestigt met de enkele
verbetering dat de vordering van de burgerlijke partij Boulernberg Dominique
doelloos is geworden, aangezien zij schadevergoeding heeft gekregen, op grand
dat « de eerste rechter de beklaagde Cara Anna-Luisa heeft veroordeeld wegens
de ten laste gelegde feiten A en B, respectievelijk overtreding van artikel 8.3,
tweede lid, en van artikel 10.1.1° van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, terwijl het de
beklaagde Colin Denis van diezelfde feiten heeft vrijgesproken »; « dat alleen de
beklaagde Cara en cte voor haar burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen dat
vonnis in hager beroep zijn gegaan; dat
zij hun beroep hebben beperkt tot de
burgerlijke beschikkingen van de beslissing »; « dat, nu de beklaagde Cara en de
voor haar burgerrechtelijk aansprakelijk
partij ervoor geopteerd hebben hun hager beroep te beperken tot de burgerlijke veroordelingen, de door de eerste
rechter op de strafvordering gewezen beslissing haar gezag van gewijsde behoudt »; « dat zij dus enkel nag de omvang van de door de getroffenen aangevoerde schade en, eventueel, het oorzakelijk verband tussen de fout en hun
veroordeling tot vergoeding van die schade kunnen betwisten »; « dat te dezen de
appellanten betogen dat het ongeval ten
dele aan de fout van de beklaagde Colin
te wijten is »; « dat de door hen aangevoerde fout precies de fout is die ten
grondslag ligt aan de misdrijven waarvan de beklaagde Colin in eerste aanleg
is vrijgesproken »; « dat het gezag van
gewijsde van die beslissing; wat de strafvordering betreft, de rechter verbiedt ·
nag een fout in aanmerking te nemen
om er de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Denis Colin op te baseren »,
terwijl de eiseressen hager beroep
hadden ingesteld tegen de burgerlijke
beschikkingen van het vonnis van 12 december 1991 waarbij de Politierechtbank
te Charleroi hen op burgerlijk gebied
had veroordeeld tot betaling van het bedrag van 150.000 frank aan de burgerlijke partij _Denis _Colin, van 50.000 frank
aan: de burgerlijke partij Dominique
Boulemberg en van 14.190 frank aan de
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burgerlijke partij de Federale Verzekeringen; het bestreden vonnis de hogere
beroepen, die regelmatig zijn naar de
vorm en binnen de termijn zijn ingesteld, ontvankelijk verklaart; de omstandigheid dat de eiseressen ervoor geopteerd hebben hun hager beroep te beperken tot de burgerlijke veroordelingen en
het feit dat het beroepen vonnis dus op
strafrechtelijk gebied in kracht van gewijsde is gegaan niet tot gevolg kunnen
hebben dat de appelrechter niet bevoegd
zou zijn om, met het oog op de vaststelling van het aan de burgerlijke partijen
toe te kennen bedrag van de vergoeding,
na te gaan of de burgerlijke partij Colin,
vanuit het oogpunt van de burgerlijke
belangen, al dan niet een fout heeft begaan die de schade mede heeft doen ontstaan; het hager beroep van de eiseressen, dat door het bestreden vonnis
regelmatig was bevonden naar de vorm
en wat de termijn betreft en dus ontvankelijk was verklaard, precies tot doel
had, met het oog op de burgerlijke belangen, aan de appelrechter de vraag
voor te leggen of de medebeklaagde verweerder Denis Colin zich al dan niet
schuldig had gemaakt aan de hem ten
laste gelegde misdrijven; de appelrechter, op het ontvankelijk hager beroep
van de eiseressen tegen Denis Colin en
de Federale Verzekeringen, het ten laste
gelegde feit moest onderzoeken vanuit
het oogpunt van de burgerlijke belangen;
het vonnis van de politierechtbank dus,
wat de burgerlijke beschikkingen betreft,
niet in kracht van gewijsde was gegaan;
het bestreden vonnis dus niet wettig kon
beslissen dat de beklaagde Cara en de
voor haar burgerrechtelijk aansprakelijke partij « derhalve enkel nog de omvang van de door de getroffenen aangevoerde schade en, eventueel, het oorzakelijk verband tussen de fout en hun
veroordeling tot vergoeding van die schade kunnen betwisten )); « dat de (eiseressen) te dezen betogen dat het ongeval
ten dele aan de fout van de beklaagde
Colin te wijten is »; « dat de door hen
aangevoerde fout precies de fout is die
ten grondslag ligt aan de overtredingen
waarvan de beklaagde Colin in eerste
aanleg is vrijgesproken )); << dat het gezag
van gewijsde van die beslissing wat de
strafvordering betreft de rechter verbiedt
nog een fout van die a:ard in a.inmerking
te nemen om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Denis Colin op te. ba-_
seren » (schending van de artikelen 3, 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van bet Wetboek
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van Strafvordering van 202 van het Wetboek van Strafvordering) :

Overwegende dat de appelrechter,
op het ontvankelijke hoger beroep
van de eiseressen tegen de burgerlijke beschikkingen van het vonnis
waarbij verweerder werd vrijgesproken en de eiseressen werden veroordeeld om hem schadevergoeding te
betalen-, geen uitspraak kon doen
over de burgerlijke rechtsvorderingen waarover de beroepen beslissingen uitspraak hadden gedaan zonder te onderzoeken of de aan verweerder ten laste gelegde feiten
bewezen waren en in oorzakelijk
verband stonden met de schade;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nu het vermeldt dat << de
door (de huidige eiseressen) aangevoerde fout precies de fout is waarvan (verweerder) in eerste aanleg is
vrijgesproken, en het gezag van gewijsde van die beslissing wat de
strafvordering betreft de rechter
verbiedt nag een fout van die aard
in aanmerking te nemen om er de
aansprakelijkheid (van verweerder)
op te laten steunen », niet naar
recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
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ze KAMER -

29 september 1993

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN Tt:SSEr\ O~DERZOEKSGE
RECHT EN VONmSGERECHT - AARD VAN
HET MISDRIJF - DRt:KPERS).IJSDRIJF - ONBEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP....:.
VERWIJZING NAAR DE KA:\lER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst wegens feiten die als wanbedrijven zijn aangemerkt en het hof van
beroep zich in hager beroep niet bevoegd heeft verklaard omdat bepaalde
van die feiten een persmisdrijf zijn en
de andere daarmee samenha.ngen, en
wa.nneer er geen rechtsmiddel openstaat tegen de beschikking tot verwijzing en tegen bet arrest van onbevoegdverklaring, dat in kracht van
gewijsde is gegaan en gegrond lijkt,
dan vernietigt het Hof, tot regeling
van het rechtsgebied, de beschikking
van de raadkamer en verwijst het de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (!).

(PROCEUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE FLAHAUT)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eiseressen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
de verweerders in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hager beroep.
Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Dassesse.
29 september 1993 - 2e kamer -

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.!148.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
dat op 20 juli 1993 is ingediend door
de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Brussel en waarvan
een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat dat vooralsnog
.geen rechtsmiddel openstaat tegen
de beschikking van de raadkamer
(1) Cass., 28 mei 1985, A.R. nr, 9508 (A.C.,
1984-85, nr. 591).
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en dat het arrest van het hof van
beroep in kracht van gewijsde is ge-
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gaan;
Dat uit de strijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de loop
van het gerecht verhindert; dat er
grand bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat een gedeelte
van de feiten die sub A aan de beklaagde ten laste worden gelegd en
zoals ze worden omschreven in het
arrest van het hof van beroep, meer
bepaald de feiten in verband met de
verschijning van drie artikelen in de
dagbladen « La Derniere Heure » en
« Le Soir », een persmisdrijf schijnen op te leveren en dat die feiten
samenhangend schijnen te zijn met
de overige feiten van de telastlegging en met die van de telastlegging
B, zodat krachtens de artikelen 98
van de Grondwet, 226 en 227 van
het Wetboek van Strafvordering alleen het hof van assisen bevoegd is
om over het geheel van de feiten
uitspraak te doen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking d.d. 17 oktober 1991
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beschikking; verwijst
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel.
29 september 1993 - 2e kamer - .Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
adv'ocaat~gerieraal.
·

1 e KA:VIER -

1°

30

september 1993

BESLAG - ALLERLEI - TEKENINGEN EN
1\IODELLEN - NAMAAK - DESKUl\DIGENONDERZOEK - BESCHRIJVING - AANSTELLING
VAN EEN BEWAARDER- BEWAREND BESLAG
- BEVOEGDHEID VA:'-J DE RECHTER.
CO~TINUITEIT
- ALGEMEEN RECHTSBEGI!\'SEL- OOGMERK
- GRENZEN.

2° OPENBARE DIENST -

3° RECHTSBEGINSELEN
NE) - CONTI:-.JUITEIT VA!'J
DIENST - OOGMERK -

(ALGEME-

DE OPENBARE
GRENZEN.

CO~TINUITEIT
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - TEKENINGEN EN MODELLE:'-J - NAMAAK - DESKUNDIGENONDERZOEK - BESCHRIJVING - AANSTELLING VAN EEN BEWAARDER - BEWAREXD BESLAG - WETIELIJKHEID - CRITERIA.

4° OPENBARE DIENST -

5° RECHTSBEGINSELEN
NE) - CONTINt:i"TElT VAN

(ALGEME-

DE OPENBARE
DIE~ST - TEKENINGEN EN MODELLEN - NAMAAK - DESKUNDIGE:-.;QNDERZOEK - BESCHRIJVING - AANSTELLING VAN EEN BEWAARDER - BEWAREXD BESLAG - WETTELIJKHEID - CRITERIA.

1" Art. 1481, tweede lid, Ger. W., krachtens hetwelk de beslagrechter onder
meer de houders van nagemaakte
voorwerpen kan verbieden die uit handen te geven en toelaten dat er een bewaarder wordt aangesteld, impliceert
dat die rechter ook de bewarende
maatregelen kan toestaan die nodig
zijn om te kunnen doen overgaan tot
de in het eerste lid van voormeld artikel 1481 beoogde beschrijving (1).
2° en 3° Het algemeen rechtsbeginsel
van de continui"teit van de openbare
dienst, volgens hetwelk in de regel, de
zaken van een openbare persoon niet
vatbaar zijn voor maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, bedoelt· aileen het blijvend karakter van de
(1) Zie Cass., 28 juni 1991; ·AR. nr. 7190
(A.C., 1990-91, nr 563), redenen.
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openbare instellingen en van hun wer~
king te verzekeren; het betekent niet
noodzakelijk dat de rechter geen enkel
injuctierecht jegens de administratie
heeft (2).

4" en 5° Het algemeen rechtsbeginsel
van de continuiteit van de openbare
dienst belet niet dat een rechter, wanneer de rechten van een octrooihouder
in het gedrang zijn, toestaat dat een

deskundige, overeenkomstig de modaliteiten van art. 1481 Ger. W., bepaalde
voorwerpen of documenten beschrijft

die in handen van een openbaar persoon zijn; het voorlopig houden van
een voorwerp of een document door

een deskundige om het te beschrijven,
miskent dat beginsel alleen in zoverre
daa1·door de continurteit van de openbare dienst werkelijk in het gedrang
komt.
(WAALSE GF.WEST T. ::\IAREELS E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9461)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 1481, eerste en
tweede lid, van bet Gerechtelijk Wethoek, miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de continulteit van de
openbare dienst en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de beslissing van de
eerste rechter bevestigt waarbij die afwijzend beschikt op eisers verzet strekkende tot nietigverklaring van het beslag
tot beschrijving door de derde verweerder, op documenten die zijn eigendom
waren, met de enkele wijziging dat het
de teruggave beveelt door laatstgenoemde van de originelen van de in beslag genomen documenten, maar tach beslist
dat de afschriften van die documenten
doOr de partijen in de procedure ten
gronde voor de rechtbank zullen mogen
(2) Zfe Cuss., 26 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr
686), en de cone!. van proc.-gcn. Velu, toen
adv.-gen., in Bull. en Pas.,, 1980, I, 1341
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worden gebruikt, dat het arrest hierop
steunt, enerzijds, dat (( hoewel het beginsel van openbare orde van de continulteit van de openbare dienst zich verzet
tegen elke inbeslagname van de goederen van een openbare persoon, inclusief
aile beslissingen van de rechterlijke
macht waarbij een persoon gemachtigd
wordt tot daden van uitvoering op de
goederen van de publiekrechtelijke persoon, tach wordt aangenomen dat de
rechterlijke macht bevoegd is om zowel
de ongeoorloofde aantasting van de burgerlijke rechten te voorkomen als om de
vergoeding van de daaruit voortvloeiende
schade te bevelen; dat de administratieve
overheid, die door een ongeoorloofde
handeling de subjectieve rechten van
een persoon aantast, inzonderheid zijn
burgerlijke rechten, en hem daardoor
schade berokkent, met name onder toepassing valt van de gemeenrechtelijke
regels inzake de vergoeding in natura en
van de bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken om daartoe bevel te geven,
maar dat de goederen van een openbare
persoon niet vatbaar zijn voor een maatregel van gedwongen tenuitvoerlegging;
dat erop dient te worden gewezen (... )
dat de eerste beslagrechter de vordering
om de deskundige aan te stellen tot bewaarder van de in beslag genomen documenten had aangenomen er1: dat die
maatregel het gevolg was van het verzoekschrift van 14 augustus 1986 waarin
werd uiteengezet dat de Executieve (van
eiser) had geweigerd sommige documenten aan de deskundige over te zenden,
andere documenten had overgelegd na
een keuze en een selectie te hebben
doorgevoerd en een vals attest te hebben
verstrekt; dat hierboven is vermeld dat
de deskundige bij het vervullen van zijn
opdracht niet de medewerking heeft verkregen waarop hij aanspraak kon maken
vanwege een rechtspersoon die een
openbare dienst uitoefent en die, als dusdanig moet beseffen dat het algemeen
belang oak de eerbiediging van de rechterlijke beslissing onderstelt, dat de publiekrechtelijke- rechtspersonen de geloofwaardigheid van het gerecht moeten vrijwaren, door met eerbiediging van de
beginselen en op behoorlijke wijze, samen te werken met de gerechtelijke deskundige bij de uitvoering van de opdracht die hem is opgedragen en zulks,
te dezen, door hem alle documenten,
zonder uitzondering, te tonen die binnen
het kader van de genoemde opdracht
vallen »; en, anderzijds, dat « hoewel de
goederen van een openbare persoon lliet
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vatbaar zijn voor een maatregel van gedwongen tenuitvoerlegging op straffe
van miskenning van het algemeen beginsel van de continulteit van de openbare
dienst, te dezen tach de vraag rijst over
de aard van de goederen waarop het beslag tot beschrijving is gelegd; dat de gerechtelijke deskundige onderzoek heeft
gevoerd bij de N.V. Societe de Micro€lectronique die geen enkel verhaal heeft
ingesteld; dat onder de door (eiser) afgegeven documenten (na, client het nag gezegd, uitvluchten die de opdracht van de
gerechtelijke deskundige hebben bemoeilijkt en de eisers ertoe hebben gebracht
een tweede verzoek in te dienen en onder meer te vragen dat de deskundige
als bewaarder zou worden aangesteld),
er documenten waren die geen goederen
van een openbare persoon uitmaken; dat
uit inzage van de bij het verslag (... ) gevoegde documenten ( ... ) blijkt dat de documenten van (eiser) moeten worden gescheiden van die van haar correspondenten; dat de geYntimeerde partijen evenwei in conclusie hebben gevraagd dat de
in beslag genomen documenten aan (eiser) zouden worden teruggegeven, zodat
de verdeling tussen documenten die goederen van eiser uitmaken en die waarvan hij geen of nog geen eigenaar was
meer zou zijn dan het door de partijen
gevorderde ))'

tweede onderdeel, eiser een publiekrechtelijk persoon is; ingevolge het beginsel van de continuYteit van de openbare dienst, de goederen van een openbare
persoon, zowel van het openbaar als van
het prive-domein, niet in beslag kunnen
worden genomen, zelfs niet in bewarend
beslag, de aanwijziging van een bewaarder van voorwerpen of documenten die
in het kader van een procedure van beslag tot beschrijving in beslag zijn genamen moet worden omschreven als een
echte maatregel van beslag of althans
van gedwongen tenuitvoerlegging; zulks
evenzeer het geval is voor de toestemming tot het aanwenden van de aldus in
beslag genomen voorwerpen en documenten voor de procedure ten grande in
zake vervalsing; daaruit volgt dat, als de
motivering van het arrest in die zin moet
worden uitgelegd dat het aanwijzen van
de deskundige als de bewaarder van de
in beslag genomen documenten kon worden bevolen als een maatregel van gedwongen tenuitvoerlegging om eiser te
verplichten de in beslag genomen documenten aan de deskundige over te leg-
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gen, de beslissing tot bevestiging van de
genoemde aanwijzing van de gerechtelijke deskundige als bewaarder van de in
beslag genomen documenten en de beslissing die het gebruik van het afschrift
van aile in beslag genomen documenten
toestaat, inclusief die van eiser, in het
kader van de toekomstige procedure ten
grande, de uitvoeringsimmuniteit van eiser miskent (miskenning van het beginset van de continulteit van de openbare
dienst);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de houders van
octrooien, ingevolge artikel 1481 van
het Gerechtelijk Wetboek, met toelating van de rechter, die zij op verzoekschrift verkregen hebben, door
een deskundige, die deze magistraat
aanwijst, kunnen doen overgaan tot
de beschrijving van aile voorwerpen
en werkwijzen waarvan beweerd
wordt dat zij nagemaakt zijn, evenals van de plans en documenten
waaruit de beweerde namaak kan
blijken;
Dat de beslagrechter, ingevolge
het tweede lid van dat artikel, bij
dezelfde beschikking de houders
van de nagemaakte voorwerpen inzonderheid kan verbieden die uit
handen te geven en toelaten dat er
een bewaarder wordt aangesteld;
dat krachtens die bepaling aldus de
bewarende maatregelen kunnen
worden toegestaan die nodig zijn
om te kunnen doen overgaan tot de
in het eerste lid van voormeld artikel 1481 beoogde beschrijving;
Overwegende dat in de regel, ingevolge het algemeen beginsel van
de continulteit van de openbare
dienst, de goederen van een openbaar persoon niet vatbaar zijn voor
maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging;
Dat dit beginsel, dat er aileen toe
strekt de bestendigheid van de
openbare instellingen en van hun
werking te verzekeren, niet noodzakelijk betekent dat de rechter geen
enkel injunctierecht jegens de overheid heeft; dat het met name zich
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ertegen niet verzet dat een rechter,
wanneer de rechten van een octrooihouder in het gedrang zijn, toestaat
dat een deskundige, overeenkomstig
de modaliteiten van voornoemd artikel 1481, bepaalde voorwerpen of documenten beschrijft die in handen
van een openbaar persoon zijn;
Dat het voorlopig houden van een
voorwerp of documenten door een
deskundige om het te beschrijven,
dat beginsel aileen miskent in zoverre daardoor de continulteit van
de openbare dienst werkelijk in het
gedrang komt;
Overwegende dat het arrest te dezen beslist dat de continu'iteit van
de openbare dienst elk beslag op de
goederen van een openbaar persoon
belet en de teruggave van de in beslag genomen documenten beveelt;
dat het zegt dat de maatregel van
beslag tot beschrijving kon worden
bevolen en oordeelt dat de aanwijzing van een deskundige als bewaarder hieruit volgt dat eiser zich
ten onrechte heeft verzet tegen de
door de beslagrechter bevolen maatregel; dat het aldus impliciet beslist
dat de beslissing een bewaarder aan
te wijzen de openbare dienst niet
belemmert;
Dat het arrest aldus het in het
middel aangewezen algemeen beginsel niet miskent;
Dat het onderdeel, in dat opzicht,
niet kan worden aangenomen,
Overwegende dat dat de tegen de
beslissing gerichte grief dat zij het
gebruik niet van de in beslag genamen voorwerpen of documenten
maar van hun afschrift in een procedure ten grande heeft toegestaan,
niets te maken heeft met de grief
van miskenning van het algemeen
beginsel van de continui'teit van de
openbare diensten;
Dat het onderdeel, in dat opzicht,
niet ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 september 1993 - F kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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1° CASSAT!E -

BEYOEGDHEID YAX HET
HOF - ALGE.IIEE~ - BEYOEGDHEID IX HET
ALGE:\IEE:\" - BCRGERLIJKE Zrl.KE:'\ - YAST·
STELLIXGEX YAX DE BODE:.\IRECHTER - OXAAXTASTBARE
BEOORDELIXG
GETOETSIXG
VOLGTREKKl:\"G IX RECHTE DOOR HET HOF.

2o DAGVAARDING

OXREGEL::\IATIGHElD - BESLISSI:\"G VA~ DE RECHTER - GEYOLGTREKKIXG IX RECHT£ - XIETIGHEID TOETSIXG DOOR HET HOF.

lo AI staat het aan de bodemrechter de

feiten vast te stellen waarop hij zijn
beslissing grondt, tach dient het Hoi
van Cassatie na te gaan of die feiten
de door de rechter daaruit in rechte afgeleide gevolgtrekking verantwoorden
(1).
2° Uit de enkele omstandigheid dat een
dagvaarding aan de B. V.B.A. « Res torange » onder de onjuiste benaming
van de B. V:B.A. « Le Prince d'Orange »
is betekend, heeft de rechter niet naar
recht kunnen afleiden dat die onregelmatigheid de belangen heeft geschaad
van de partij die de exceptie aanvoerde; het vonnis dat aileen om die reden
beslist dat de genoemde dagvaarding
(1) Zie Cass., 16 jum
P.93.0864.F, supra, m· 289,

1993,

A.R

nr
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onregelmatig is, schendt bijgevolg art.

861 Ger. W. (Artt. 43, 3", 702, 860, 861 en

862 Ger.W.)

(MOLAS T. « RESTORANGE " B.V.B.A)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9673)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 mei 1992 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, in hager beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 861 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
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van de gedaagde rechtspersoon in het
exploot van dagvaarding wordt vermeld;
nu in artikel 862 geen sprake is van een
onregelmatigheid in de benaming van de
vennootschap, zij alleen maar nietigheid
tot gevolg heeft, als verweerder daardoor
wordt benadeeld; daaruit volgt dat bet
bestreden vonnis, door de dagvaarding
nietig te verklaren op grand dat in de benaming van verweerster een vergissing
was begaan en alleen uit het gebruik
van een verkeerde benaming in de dagvaarding af te leiden dat verweerster erdoor is benadeeld, zonder daarbij vast te
stellen dat die vergissing de vennootschap bijzonder heeft geschaad, artikel
861 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

doorda.t het bestreden vonnis vaststelt
dat de oorspronkelijke dagvaarding op
eisers verzoek is betekend aan de
B.V.B.A Le Prince d'Orange wier zetel is
gevestigd Prins van Oranjelaan 1, 1180
Ukkel, dat de B.V.B.A Le Prince d'Orange niet bestaat, maar dat op voormeld
adres een B.V.B.A. Restorange is gevestigd; en vervolgens beslist dat « door de
niet bestaande b.v.b.a. Le Prince d'orange te dagvaarden, in plaats van b.v.b.a.
Restorange, de oorspronkelijke eiser,
thans ge'intimeerde, voor laatstgenoemde
b.v.b.a. niet haar juiste benaming heeft
gebruikt in de gedinginleidende akte en
daardoor de belangen en zelfs het vast~
staand recht heeft geschaad van de
b.v.b.a. Restorange om met haar echte
benaming in rechte te worden gedagvaard, nu deze bij een regelmatige en in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte
notariele akte is opgericht, en zij in het
handelsregister is ingeschreven »,

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechtbank in
hager beroep, uit de enkele omstandigheid dat de dagvaarding aan de
B.V.B.A. « Restorange >> onder de onjuiste benaming van B.V.B.A. « Le
Prince d'Orange >> is betekend, niet
naar recht heeft knnnen afleiden
dat die onregelmatigheid de belangen van verweerster had geschaad;

terwijl, eerste onderdeel, artikel 860
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat, wat de verzuimde of onregelmatige
verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling nietig kan worden verklaard indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen; in artikel 861
bovendien wordt gezegd dat de rechter
een proceshandeling aileen dan nietig
kan verklaren indien het aangeklaagde
verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt; artikel 862
bepaalt voor welke verzuimen of onregelmatigheden laatstvermelde regel niet
geldt; de artikelen 43-3° en 706 van het
Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid voorschrijven dat de benaming

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdend in ho·
ger beroep.

Dat het vonnis, door te beslissen
dat « de oorspronkelijke dagvaarding » nietig is, derhalve artikel 861
van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

30 september 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.
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30 september 1993

KAMER -

1° HUWELIJK -

FEITELIJKE SCHEIDING GEMEENSCHAPPELI.JK KIND - OUDERLIJK
GEZAG - BEZOEKRECJ-IT - MODALITEITEN CRITERIUM - BELANG VAN HET KIND RECIITEN VAN DI·~ MENS - VERDRAG RECI-1TEN VAN DE MENS - ART. 8 - WE'ITELIJKHEID.

2° OUDERLIJK GEZAG -

HUWELIJK FEITELIJKE SCHETDING - GEMEENSCHAPPELIJK KIND - BEZOEKRECHT - MODALITEITEN - CRITERIUM - BELANG VAN HET KIND
- RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ART. B - WETTELIJKIIF.lD.

3° RECHTEN VAN DE MENS DRAG RECHTEN VAN DE :viENS -

VERART. 8 -

PRIVE-LEVEN EN GEZINSLEDEN - INMENGING - HL"'WELIJK - FEITELIJKE SCHEIDING
- GEMEENSCHAPPELIJK KIND - OUDERLIJK
GEZAG - BEZOEKRECHT- MODALITEITEN CRITERIUM - BELANG VAN HET KIND WETl'ELIJKHEID.

1°, 2° en 3° Art. 8.1 E. VR.M., dat het
recht op eerbiediging van het priv€-Jeven en het gezinsleven waarborgt,
wordt hoegenaamd niet geschonden
door de rechterlijke beslissing die, bij
de vaststelling van de modaliteiten van
het bezoekrecht van een vader t.a. v.
zijn dochter, bepaalt dat « dit recht in
BelgiB zal worden uitgeoefend, waar
het kind verblijft », wanneer uit de redenen van de beslissing blijkt dat de
rechter zich, bij het instellen van die
beperking van het recht van de vader,
door het belang van het kind heeft ]aten leiden.
(C. .. T.

s... )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9686)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel; schending van de artikelen 8, inzonderheid 1, van het Ver-
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drag 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 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing a quo eisers bezoekrecht vaststelt « volgens de volgende modaliteiten en verplaatsingen te zijnen
laste : in Belgie, de eerste helft van de
schoolvakantie tijdens de pare jaren en
de tweede helft van die vakantie tijdens
de onpare jaren >> en « eiser verbiedt om
met het kind (Tamara) de Belgische
grenzen te overschrijden », aileen op
grond « dat (het beroepen vonnis) door
oordeelkuridige redenen, die (het arrest)
overneemt, de feiten van de zaak met betrekking tot het recht van bewaring en
de uitoefening van het bezoekrecht juist
heeft beoordeeld; dat (eiser) tevergeefs
argumenten aanvoert waarop de eerste
rechter passend heeft geantwoord, inzonderheid gelet op de leeftijd van het
kind >> en, met overname van de motieven van de eerste rechter, dat « de moeder (thans verweerster) het toekennen
van een bezoekrecht in Belgie en niet in
ltalii::~ gunstig gezind is, omdat zij bevreesd blijft dat (eiser) het kind in dat
land zou houden; (... ) dat met die vrees
rekening is gehouden in het voorlopig
vonnis van deze rechtbank van 25 oktober 1989 en in de beschikking in kart geding van 3 juli 1990 die uitspraak doet
over het bezoekrecht tijdens de zomervakantie van 1990, nu die beslissingen eiser verbieden met het kind de Belgische
grens te overschrijden; (... ) dat dit verweer nag aan waarde wint sedert (eiser)
zich onlangs in ltalie heeft gevestigd en
in Belgie geen professionele noch familiale belangen meer heeft ))'

terWJ]1, eerste onderdeel, eiser, ingevolge artikel 8, 1, van het in het middel
aangewezen
internationaal
verdrag,
recht heeft op eerbiediging van zijn
prive-Ieven en zijn gezinsleven, en bijgevolg het recht heeft zijn dochter te ontvangen in de familiale omgeving waar
hij leeft; zij, ingevolge dezelfde bepaling,
eveneens recht heeft op eerbiediging van
haar prive-leven en haar gezinsleven; zij
moet kunnen ontvangen worden door
haar vader in de schoot van haar familie
langs vaderskant; eiser, met betrekking
tot het i-echt van zijn dochter, in zijn
verzoekschrift van hager beroep (blz. 2)
aanvoerde « dat het kind vanzelfsprekend recht heeft op bezoekrecht bij haar
vader in een echte familiale othgeving
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en niet in het kunstmatig kader van een
in Belgie gelegen hotel >>; eiser, in zijn
conclusie betoogde (biz. 3, 5de lid) « dat
hij aan zijn 78-jarige moeder, haar kleinkind (het kind Tamara) wilde voorstellen
dat zij nog niet had kunnen ontmoeten >>;
bet arrest, nu eiser vrij zijn verblijfplaats mag kiezen en liefst in de buurt
van zijn familie, om te beslissen dat eiser zijn dochter Tamara in Belgie zal
ontmoeten en de Belgische grens niet
mag overschrijden, niet zonder scherrding van het recht van eiser en zijn
dochter op eerbiediging van hun prive-Ieven en gezinsleven, uitsluitend kon steunen op verweersters vrees dat het kind
in Italii~ zou worden gehouden, zonder
enig ander feitelijk gegeven dan het feit
dat eiser geen professionele noch famili~
ale banden met Belgie meer heeft en
zonder rekening te houden met verweer~
sters mogelijkheden om de te wijzen be~
slissing in Italie uit te voeren; het arrest
bijgevolg artikel 8, 1, van de in het middel aangewezen internationale overeen~
komst schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het recht op eerbiediging van het priv8~leven en het
gezinsleven, vastgelegd in artikel 8.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, geen absoluut recht is; dat de in 2 van genoemd artikel opgesomde beperkin~
gen van dat recht doen blijken van
een bekommernis tot bescherming,
waardoor voor de nationale rechter
die, zoals te dezen, het bezoekrecht
van een vader aan zijn dochter moet
vastleggen, het belang van het kind
doorslaggevend moet zijn; dat de feitenrechter dat belang in feite en dus
op onaantastbare wijze beoordeelt;
Overwegende dat het arrest zowel
met eisers wensen als met de be~
zwaren van verweerster rekening
houdt en vervolgens de modaliteiten
van het bezoekrecht vastlegt, met de
verduidelijking dat het bezoekrecht
in Belgie zal worden uitgeoefend,
waar het kind verblijft; dat uit de
redenen van de voorgaande gerech~
telijke beslissingen, waarnaar het
arrest verwij st, blijkt dat het hof
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van beroep zich heeft Iaten leiden
door het hoogste belang van het
kind; dat het arrest in een eigen re~
den daaraan toevoegt dat het uitspraak doet " rekening houdend met
de leeftijd van het kind »;
Overwegende dat die beslissing
artikel 8.1 van de in het middel aangewezen internationale overeen~
komst helemaal niet schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre het
een dergelijke schending aanvoert,
niet kan worden aangenomen; dat
het, in zoverre het kritiek oefent op
de beoordeling van de gegevens van
de zaak door het hof van beroep,
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 september 1993 - 1e kamer - Voor~
zitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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30 september 1993

BEWIJS -

BUHGERLLJKE ZAKEN - BEWIJSLAST - VORDERE\iG GEGR0:\:0 OP EEN l\IISDRIJF - RECHTVAARDIGlNGSGROND.

In burgerlijke zaken moet de partij die
een op een misdrijf gegronde vordering heeft ingesteld, het bewijs leveren
dat de door de verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat,
voor zover aan die aanvoeiojng enig geloof kan worden gehecht (!). (Art. 870,
Ger.W.; art. 1315, B.W.)
(1) Cass,, 4 dec. 1992, A.R. nr 8018 (A.C.,
1992"93, nr. 789).
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Nr. 389
(M ... T.

c .. ,)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.0073.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1992
door het Hof van Beroep te Luik ge-

wezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 231, 1315
van het Gerechtelijk Wetboek, 870 van
het Burgerlijk Wetboek, 392 en 398 van
het Strafwetboek, en miskenning van de
regels betreffende de bewij slast in zake
rechtsvorderingen gegrond op een overtreding van de strafwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis van 12 september 1991 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Marche-en-Famenne, zegt dat
verweersters tegenvordering gegrond is,
die ertoe strekt de echtscheiding tussen
de partijen ten laste van eiser toe te laten en bijgevolg de echtscheiding tussen
hen toestaat, niet alleen ten laste van
verweerster, maar ook ten laste van eiser, to en eiser op hoofdvordering tot
echtscheiding en zulks op grand : (( dat
de processen-verbaal (van de rijkswacht)
van 1985, 1987 en 1988 aantonen dat (eiser) zeer gewelddadig is geweest met
zijn echtgenote, inzonderheid in 1985
toen zij pas twee zware operaties had
ondergaan; dat (eiser) aanvoert dat dit
geweld onopzettelijk was en door zijn
echtgenote was uitgelokt; dat er geen
aanwijzingen zijn dat de echtgenote wel
degelijk de door haar man toegebrachte
slagen heeft uitgelokt; dat de suikerziekte (van eiser) evenmin dergelijke overtrokken reactie jegens (verweerster)
rechtvaardigt; dat die gewelddaden ernstig genoeg zijn om de echtscheiding ten
laste (van eiser) toe te staan »,

tweede onderdeel, wanneer een rechtsvordering gegrond is op een overtreding
van de strafwet, het aan eiser staat het
bestaan aan te tonen van aile wezenlijke
bestanddelen van dat misdrijf, en ook
van het ontbreken van de door verweerder tegen die rechtsvordering aangevoerde rechtvaardigingsgrond, voor zover die
bewering niet aile geloofwaardigheid ontbeert; het arrest als echtscheidingsgrond
ten laste van eiser de zware gewelddaden in aanmerking neemt, die zouden
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hebben bestaan in de slagen die eiser
aan verweerster heeft toegebracht, op
grand dat, niettegenstaande zijn beweringen dat dat geweld onopzettelijk was,
dat verweerster het geweld had uitgelokt
en dat het aan zijn gezondheidstoestand
te wijten was daar hij aan suikerziekte
lijdt, « er geen aanwijzingen zijn dat
(verweerster) wel degelijk de door haar
man toegebrachte slagen heeft uitgelokt;
dat de suikerziekte (van eiser) evenmin
de~elijke
overtrokken reactie jegens
(verweerster) rechtvaardigt »; het arrest
geenszins vaststelt dat eisers beweringen
nopens het onopzettelijk karakter van
zijn uitbarstingen helemaal ongeloofwaardig waren, maar in de motivering
van zijn beslissing ten principale erop
wijst « dat (eiser) aan suikerziekte leed;
dat uit de processen-verbaal van de
rijkswacht van 1985, 1987 en 1988 bij
drie huiselijke twisten, blijkt dat de oorzaak gelegen was in de wankele gezondheidstoestand van beide echtgenoten; dat
de slagen wederkerig waren; ,.. dat (verweerster), volgens het proces-verbaal van
26 april 1988, aan de (rijkswacht) heeft
verklaard ... dat zij bij de scheiding met
haar kinderen wilde weggaan en haar
man wegens de door zijn suikerziekte
veroorzaakte crisissen voor gevaarlijk
wilde laten doorgaan »; het arrest aldus
vaststelt dat er elementen voorhanden
zijn die eisers beweringen nopens zijn
gebrek aan zelfbeheersing en de uitwerking van verweersters houding op zij n
eigen gedrag, gelet op de aard van zijn
aandoening, geloofwaardigheid verlenen;
het arrest door, niettegenstaande die
vaststellingen, het misdrijf opzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen
als echtscheidingsgrond in aanmerking
te nemen, op grand dat het bestaan van
de door eiser aangevoerde rechtvaardigingsgronden niet is aangetoond, de regels van de bewijslast miskent (scherrding van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek en van de regels betreffende de bewijslast inzake de rechtsvordering gegrond op een overtreding
van de strafwet) en niet naar recht vaststelt dat de elementen van het misdrijf
opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aanwezig waren (schending
van de artikelen 392 en 398 van het
Strafwetboek);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser tegen de op een over-
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treding van de strafwet gegronde
vordering tot echtscheiding van verweerster, aanvoerde dat (< dat geweld niet opzettelijk was en door
-zijn echtgenote was uitgelokt ));
Overwegende dat, wanneer een
vordering in rechte op een overtreding van de strafwet is gegrond, het
aan eiser staat te bewijzen dat dit
misdrijf aan de verweerder is te wijten of dat de door laatstgenoemde
aangevoerde rechtvaardigingsgronden niet bestaan, voor zover aan die
aanvoeringen enig geloof kan worden gehecht;
Overwegende dat het arrest als
grove beledigingen in aanmerking
neemt, gewelddaden die eventueel
een overtreding van de strafwet
kunnen . uitmaken; dat het arrest
erop wijst dat eiser aanvoert dat hij
door zijn echtgenote was uitgedaagd, en vervolgens oordeelt, niet
dat die bewering volstrekt ongeloofwaardig is, maar dat « er geen aanwijzingen zijn dat de echtgenote wel
degelijk de door haar man toegebrachte slagen heeft uitgelokt »; dat
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het arrest aldus de regels van de bewijslast miskent;
Dat dit onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder het derde
onderdeel te moeten onderzoeken
dat tot geen ruimere vernietiging
kan leiden, vernietigt het bestreden

arrest in zoverre het uitspraak doet
over verweersters tegenvordering 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.
30 september 1993 - 1" kamer - Voor~
zitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Arbeid

A

Sociale documenten - l\1isdrijf - Vergoeding verschuldigd aan de Rijksdicnst voor Sociale Zekerheid.
539

Arbeidsongeval
Aanranding van eerbaarheid en verkrachting
Aanranding van eerbaarheid zonder geweld
of bedreiging op k ind beneden de volle leeftijd van zestien jaar - Verkrachting door seksue le penett·atie op kin d dat volle leeftijd van
veertien jaar niet heeft bereikt - Minderjarige dader - Vermoeden van morele dwang.
772

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
H erste lplicht - Dader (voor eigen daad) S chade - MaterHHe schade, e lementen en
grootte.
737

Aanspra kelijkheid buiten overeenkomst
H erstelplicht - Zal<en - Gebrek van de zaak
- Begrip.
658

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - MateriiHe schade, ele menten en
grootte - Arbeidsongeval - Vergoeding Cumulatie en verbod - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Lichamelijke schade - Wettelijke vergoedingen - Vergoeding volgens
het gemene recht - Cumulatie - Voorwaarde.
737

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst
S chade - Materii:!le schade, elementen en
grootte - Arbeidsongevallenverzekeraar Vordering tot indeplaatstelli ng.
737

Afstamming
Erkenning - Betwisting van de erkenning Bezit van staat door het k ind - Gevolgen . 637

Arbeid
Arbeidsbescherming heid - Opdracht.

Diensthoo[d veilig726

Begrip, bestaan, bewijs - Plotselinge gebeurtenis - Letsel - Overlijden - Verband. 582

Arbeidsongeval
Vergoeding - Algemeen - Derde-aansprakelijke - Arbeidsongevallenverzekeruur - Vordering tot indeplaatsstelling - Omvang. 737

Arbeidsongeval
Vergoeding - Cumulatie en verbod - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Bijkomende
werkzaamheid als zelfstandige.
541

Arbeidsongeval
Vergoeding - Cumulatie en verbod
Blijvende arbeidsongeschiktheid - Lichamelijke
schade - Wettelijke vergoedingen - Vergoe·
ding volgens het gemene recht - Cumulatie
- Vomwaarde.
737

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels - Vergoeding - Blijvende arbeidsongeschiktheid
- Rente - Cumulatie - Verbod.
543

Arbeidsovereenkomst
Begrip, bestaansvereisten, vorm - Vorm Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd
- Schriftelijke vaststelling- Begrip.
722

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding - Ontstaan
van h et recht - Tijdstip - Toepasselijke wetgeving.
664

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beiHndiging Eenzijdige wijziging van essentiiHe bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - Kennisgeving van de bei:Hndiging door de tegenpartij
- Gevolg.
565

-2
Arbeidsovereenkomst
Verjaring - Brugpensioen - Conventioneel
brugpensioen - Vordering tot aanvullende
vergoeding- Werknemers - Ontslag m et opzeggingsvergoeding - Aanvang van de vorderi ~

~

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Werknemer - Ongeval - Arbeidsongeschiktheid
Gewaarborgd loon
Rechtsvordering van de werkgever tot terugbetaling tegen de aansprakelijke derde - Ge meenschappe lij k Motorwaarborgfonds.
545

Arbeidsvoorziening
Brugpensioen - Con ventioneel br ugpensioen
- Recht op aanvullende vergoeding - Recht
op werkloosheidsuitkerin g - Ontslag m e t opzeggingsvergoeding - Gevolgen.
608

Belasting op slijterijen van gegiste dranken
Openingsbelasting drijf- Voltooiing.

Niet-betaling -

Mis768

Benelux
Materiecl recht - Benelux-Overeenkomst op
het gebied van de jacht en de vogclbescherming - Overtredingen van de ter uitvoering
van de Overeenkomst genomen maatregele n
- Waals Gewest - Toepasselijke straffen.
548

Bescherming van de maatschappij
Internering - Hoger beroep van de beklangde alleen - Zwaardere kwalificatie van het
ten laste gelegde feit - Verplichting van de
rechter - Gevolgen.
590

Bescherming van de maatschappij

Arbitragehof
PrejudiciiHe vraag vraag te stellen.

Verplichting om de
666

Internerin g - Herhaling - Wettelijke herha~~

~

Bescherming van de maatschappij

Arbitragehof
PrejudiciiHe vraag - Hof van Cassatie Voorlopige hechtenis - Handhaving - Art.
5.3 E.V.R.M. - Redelijke termijn - Verplichting om een prejudiciiHe vraag te stellen Pet·ken.
731

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het
Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk m iddel.
758

Internering - In vrijheid zijnde beklaagde Beslissing tot i nterneri ng - Onmiddellijke
744
tenuitvoerlegging - We ttigheid.

Beslag
Algemeen - Beslagrechter - Dagvaardi ngstermijn - Verkorting.
755

Beslag

I

Allerlei - Tekeningen en modellcn - Nam aak - Deskundigenonderzoek - Beschrijving - Aanstelling van een bewaarder - Bewarend beslag- Bevoegdheid van de rechter.
778

Betekeningen en kennisgevingen

B
Bankwezen, kredietwezen, spaarwezen
Bankverrichtingen
Zichtrekening
Schuld van de bank - Fout van de kla nt Schuldvordering van de bank - Schuldver gelijking.
703

Belasting
Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid
tussen verschillende categorieen belastingplichtigen - Vereiste verantwoording Toetsing van het gemaakte onderscheid. 691

Belasting op slijterijen van gegiste dranken
Vergunningsrecht - Overtreding - Verjaring van de strafvordering - Burgerlijke
rech tsvordering - Ontdoken rechten - Verjaring.
768

Algemeen - Betekening aan de p rocureur
des Konings - Geldigheid.
700

Betichting van valsheid
Strafzaken - Ontvankelijkheid
Incidenteel in een cassatieberoep ingestelde valsheidsvordering - Stuk da t van valsheid kon
worden beticht voor het gerecht in feitelijke
aanleg.
744

Bevoegdheid en aanleg
Stra[zaken - Bevoegdheid - Rijkswachters
- Overtreding van de wegverkeerswetten en
-reglementen - Bevoegdheid van het militait·
gerecht- Voorwaarden.
553

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Overige misdrijven
- Samenhang - Correctioneel rechtscollege
- Bevoegdheid.
742

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Onderzoeksgerecht - Begrip.
623
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Cassatie

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Begrip.
625

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid 625
Begrip.

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen - Strafzaken Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking in
rechte - Toezicht door het Hof.
595

Cassatie

Bewaargeving
Begrip - Zichtrekening.

703

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijslast - Vordering
gegrond op een misdrijf - Rechtvaardigingsgrond.
784

Bewijs
Strafzaken - Algemeen - Vroegere minnelijke schikkingen - I3ewijswaarde.
675

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Overlegging van
stukken- Ger.W. - Toepassing.
734

Bloedproef
Vordering tot analyse - Ondertekening Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
729

Burgerlijke rechtsvordering
Aanrekening van een toeslag door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel - Niet vertonen van een geldig vervoerbewijs - Toeslag, die tot de burgerlijke
rechtsvordering behoort.
550

Burgerlijke rechtsvordering
Slijterijen van gegiste d r anken
Vergunn ingsrecht - Overtreding- Verjaring van de
strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering
- Ontdoken rechten - Verjaring.
768

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen - Burgerlijke zaken - Vaststellingen van de bodemrechter Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking
in rechte- Toetsing door het Hof.
781

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging, cassatieberoep
in het belang van de wet - Cassatieberoep
van de procureur-generaal - Vernietiging Gevolgen.
597

Cassatie
Vernietiging, omvang - Burgerlijke zaken Beslissing - Geen van de bestreden beslissing onderscheiden beslissing - Begnp. 5i6

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - In hoger beroep bevolen vervangende gevangenisstraf - Vernietiging beperkt tot de vervangende gevangenisstraf.
550

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde e n verdachte - Verval van het recht tot sturen - Herstel in het
recht tot sturen - Afhankelijk van het slagen
voor onderzoek - Onwettig uitgesproken
maatregel - Gevolg.
621

Cassatieberoep

c
Cassatie
Algemeen - Opdracht en bestaansreden van
het Hof, aard van het cassatiegeding - Strafzaken - Cassatieberoep - Regelmatige afstand - Verwerping van het cassatieberoep
699
- Intrekking van arrest.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verw ee rders - Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een verweerder
- Oproeping van de verwe erder in de zaak Gevolg.
576

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en vetweerders - Geen geding
voor de feitenrechter tussen eiser en verweerder - Geen veroordeling van de ene ten voordele van de andere - Ontvankelijkheid. 576

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Bevoegdheid in het algemeen - Strafzaken Voorlopige hechtenis - 1-landhaving - Onderzoeksgerechten - Beoordeling in feite Onaantastba re beoordeling - Toezicht door
het hof - Toepassingsgebied - Grenzen. 595

Cassatieberoep
Burgerlijke zake n - Personen door of tegen
w ie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Gemeenschap en gewest - Waals Gewest, verweer686
der.
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Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en yez-weerders - Verweerder
- Geen partij in de bestreden beslissing Ontvankelijkheid.
686

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering - Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beslag door de onderzoeksrechter - Weigering
tot opheffing van het beslag - Arrest waarbij
het hoger beroep niet ontvankelijk verklaard
wordt - Cassatieberoep voor de eindbeslissing - Ontvankelijkheid.
625

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering
- Eindbeslissing - Begrip.
737

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Arrest
dat de niet-ontvankelijkheid van het derdenverzet vaststelt - Voorziening van de derdenverzet doende partij - Geen betekening aan
beklaagde - Ontvankelijkheid.
572

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Kennisgeving- Bewijs.
701

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Memorie van
verwezene, eiser tot tussenkomst en vrijwaring en tot bindendverklaring van het te wijzen arrest - Memorie ingediend zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van
Cassatie - Ontvankelijkheid.
671

Cassatieberoep
Strafzake n - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen
waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
- Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten - Uitzonderingen.
651

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen
waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
- Op dezelfde dag ingestelde cassatiebe roepen.
651

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Gemis aan
belang of bestaansreden - Beschikking tot
gevangenneming - Arrest dat het hager beroep niet ontvankelijk verklaart.
650

Cassatieberoep
Belastingzaken - Vormen - Vorm en
mijn van betekening en/of neerlegging komstenbelastingen - Verzoekschrift
brief verzonden naar de griffie van het
van beroep.

terInper
hof
659

Cassatieberoep
Arresten Raad van State - Termijnen van
cassatieberoep en betekening - Duur, begin
en einde.
646

Cassatieberoep
Allerlei - Vreemdeling- Vrijheidsbeneming
- Administratieve maatregel - Arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling Handhaving van de hechtenis - Nieuwe administratieve maatregel
Cassatieberoep
doelloos.
654

Cassatieberoep
Allerlei - Vreemdeling - Vrijheidsbeneming
- Administratieve maatregel - Arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling Handhaving van de hechtenis - Repatriering
- Cassatieberoep doelloos.
655

Cassatiemiddelen
Algemeen - Middel dat de vraag opwerpt, bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
- Voorlopige hechtenis - Handhaving Art. 5.3 E.V.R.M. - Redelijke termijn - Hof
van Cassatie - Verplichting om een prejudiciele vraag te stellen - Perken.
731

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel gegrond op een verschrijving in de bestreden
beslissing.
574

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - :Vliddel
gegrond op wetsbepalingen die van openbare
orde zijn - Vereiste feitelijke gegevens Geen vaststellingen - Gevolg.
579

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel.

754

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslissing
van de aangewezen rechter in overeenstemming met het cassatiearrest - Ontvankelijkheid - Begrip.
762

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Voorlopige
hechtenis - Grief - Redelijke termijn Overschrijding - Middel niet voorgelegd aan
de feitenrechter - Gevolg.
595

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Wet betrcHende de politie over het wegverkeer - Alco-

5
holintoxicatie en dronkenschap - Bloedproef
- Vordering tot analyse - Ondertekening 729
Ontvankelijkheid.

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - 1'\ieuw middel - Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Onderzoekscommissie aangesteld door het bureau
van de provinciale raad - Aanwezigheid van
een lid van de nation ale raad - Ontvankelijkheid.
688

Cassatiemiddelen
Dienstplichtzaken - Allerlei - Middel waarin een vraag wordt opgeworpe n als bedoeld in
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof - Verplichting voor het Hof van Cassatie om de prejudiciele vraag te stellen - Vraag zonder \'erband met het geschil.
668

Collectieve arbeidsovereenkomst
Hierarchie van de rechtsbronnen - Niet algemeen verbindend verklaarde C.A.O.
667

Commissie
Commissie-overeenkomst - Algemene voorwaarden Commissionair-expediteur Overdracht van opdracht - Toepassing van
de algemene voorwaarden.
705

Dienstplicht
Citstel en vrijlating ,·an dienst op morelP
grond - Vrijlating - Draagwijdte - :\Iibtaire verplichtingen.
58-1

Diens tplicht
L'itstel en \Tij lating ,·an dienst op morele
grond - Ingeschre,·ene - Werkelijke en gewone \·erblijfplaats buiten Europa - Citste l
-Art. 6 Gw. - Art. 6bisGw.- o,·ereenstemming.
765

Dienstplicht
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grond - Belang - Citstel en \Tijlating van dienst op morele grond - Vrijlating
- Aanvraag.
58-1

Dienstplicht
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelij ke grand - Recht \·an ,·erdediging Art. 43 Dienstplichtwet.
668

Dienstplicht
1\Iilitierechtscolleges - Samenstelling, bevoegdheid, rechtsplegingen - Be\·oegdheid
- Herkeuringsraad - \ 'rijstelling en \'OOrlopige afkeuring op lichamelijke grand - Aanvraag - Uitstel en \Tijlating van dienst op
morele grand - Vrijlating - Aan\Taag - Gevolg.
584

Dienstplicht
:\lilitierechtscollege - Rechtspleging - HE>rkeuringsraad - Verplichting om prejuc!iciele
vraag te stellen.
668

D

Dienstplicht

Dagvaarding
Strafzaken - Vermeldingcn - Datum en
pluats van de feiten - Verzuim - Geldigheid
572
van de dagvaarding - Vereisten.

Dagvaarding

1\'lilitierechtscolleges - Vorm van de beslissingen - Gronden - Herkeuringsraad Verschijning na inobser\'atiestelling - Deskundigem·erslag - Betwisting - Geen conclusie - Redenen.
642

Beslagrechter- Verkorting van termijn. 755

Douane en accijnzen

Dagvaarding
Burgerlijke zaken - Verwijzing na cassatie
- Aanhangigmaking bij aangewezen rechter
- Dagvaarding - Draagwijdte.
762

Dab'Vaarding

Douane en accijnzen

Onregelmatigheid - Beslissing ,·an de rechter - Gevolgtrckking in rechte - Kietigheid
781
- Toetsing door het H of.

Deskundigenonderzoelt
Wraking rechter.

Redenen - Beoordeling door de
713

Des kundigenonderzoek
Wraking- Tcrmijn - Gevolg.

Slijtel'ijen \'an gegiste dranken - Openingsbelasting - l'<iet-betaling - 1\Iisdrijf - Voltooiing.
768

713

S lijterijen Yan gegiste dranken - Vergunningsrecht - 0\·ertreding - \·erjanng ,·an de
straf,·ordering - Burgerlijke rechts,·ordering
- Ontdoken rechten- Verjaring.
768

Dwangsom
Stedebouw - Herstel van plants 111 de \'Onge
staat - Strafzaken - Burgerhjke partaj 724
Bedrag - Be\·oegdhetd van de rechter
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Gemeenschap en gewest

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure Echtscheiding
door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst van de echtgenoten - Bepaling van de bijdrage in onderhoud en opvoeding van de kinderen - Wijziging.
758

Rechtsopvolging van de Staat - Aan de gemeenschappen en gewesten v66r of in 1980
overgedragen bevoegdheden - Bijzondere
wet hervorming instellingen 8 aug. 1980 Rechtsopvolging- Toepasselijke regeling.
576

Gemeenschap en ll'ewest
Gewesten - Inste~lingen van openbaar nut Overneming - Grondslag - Voorwaarden Gevolg.
682

Gemeenschap en gewest
Gewesten - Openbare instellingen - Instellingen van openbaar nut - Wegenfonds Ontbinding - Overneming - Datum - Werking in de tijd - Gevolg.
682

Gemeenschap en gewest

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn Vonnis ter zake van faillissement- Begrip.
580

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Bevoegdheid - Rechtspleging - Ambtshalve
faillietverklaring - Vonnis op verzet - Nietigheid - Hoger beroep.
630

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Bevoegdheid - Rechtspleging - Ambtshalve
faillietverklaring - Vonnis op verzet - Nietigheid - Hoger beroep - Hervorming. 635

Gewesten - Instellingen van openbaar nutWegenfonds - Overneming - Rechten en
verplichtingen Hangende gerechtelijke
procedures - Begrip.
682

Gemeenschap en gewest
Rechtspersoonlijkheid gerecht op te treden.

Recht om voor het
686

Gemeenschap en gewest
Gewesten - Instell ingen van openbaar nutNationale Landmaatschappij - Ontbinding
- Overneming - Datum
Werking in de
tijd.
686

Gemeenschap en gewest
Gemeenschap - Franse Gemeenschap Verplichting - Onderwijs - Buitengewoon
onderwijs - Leerlingenvervoer.
694

Gen:teenschap en gewest
Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten - Verplichtingen betreffende schulden - Gehoudenheid van de
Staat voor de in art. 61, § 1, zesde lid, tweede
dee!, Financieringswet 16 jan. 1989 bedoelde
« andere schulden » Vaststaand karakter
van die schulden - Tijdstip.
707

Gemeenschap en gewest

G
Geestrijke dranken
Slijterijen van gegiste dranken - Openingsbelasting - Niet-betaling
Misdrijf - Voltooiing.
768

Geestrijlie dranken
Slijterijen van gegiste dranken - Vergunningsrecht- Overtreding - Verjaring van de
strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering
- Ontdoken rechten - Verjaring.
768

Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten - Verplichtingen betreffende overgedragen goederen - Hangende gerechtelijke procedures - Draagwijdte Tijdstip.
707

Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten - Verplichtingen betreffende schulden - Gehoudenheid van de
Staat voor de in art. 61, § 1, zesde lid, tweede
dee!, Financieringswet 16 jan. 1989 bedoelde
• andere schulden » - Vaststaand karakter
van die schulden - Begrip.
707
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Handelspraktijken

Geneeskunde
Beroepsorden - Ordc van Geneesheren Raad van beroep - Hoger beroep door geneesheer - Verzwaring der tuchtsanctie 628
Wetligheid.

Geneeslmnde

Herhaling

Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad van beroep - Tuchtsanctie verzwaard
op het enkele hager beroep van de betrokken
geneesheer - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechlen, art. 14, 1• en 5"
- Draagwijdte.
688

Wettelijke herhaling - Bescherming van de
maatschappij - Internering.
744

Hof van assisen
Verwijzing naar het Hof - Gevangenneming
- Gevolgen.
748

Hof van assisen

Gerechtsdeurwaarder
Betekening van een verzet na het verstrijken
van de wettelijke termijn - Gevolgen.
676

Gerechtslwsten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecbt Ziekte- en InvaHditeitsverzekering - Cassatieberoep - R.I.Z.I.V. eiser - Gerechtigde en
verzekeringsinstelling verweerders - Vernie618
tiging.

Grondwet

Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Vorderingen van het
openbaar m inisterie - Vorderingen over de
schuld - Vermelding van de toepasselijke
652
straf.

Hof van assisen
Eindarrest- Straf - Motivering

Grondwet
Art. 6 - Overeenstemming - Dienstplicht Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grand - Ingeschrevene - Werkelijke en gewone verblijfplaats buiten Europa - Uitstel.
765

Grondwet
Art. 6bis - Overeenstemming - Dienstplicht
- Uitstel en vrij luting van dicnst op morele
grand - Ingeschrcvene - Werkelijke en gewone verblijfplaats buiten Europa- Uitstel.
765

Grondwet
Art. 10 - Waning - Begrip.

624

Grondwet
Gelijkheid inzake belastingen 691

652

Hof van assisen
Allerlei - Organen van het hof.

Art. 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet
- Begrip.
691

Art. 112
Begrip.

Unieverdrag van Parijs 20 maart 1883 ter bescherming van de industriiHe eigendom Handelsnaam - Nationale bescherming Verwarringspersoon.
606

657

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen
- Vordering tot schriftonderzoek - Vonnis
dat een deskundigenonderzoek beveelt.
702

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Ambtshalve faillietverklaring - Vonnis op verzct - Nietigheid - Her630
vorming in hager beroep.

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Ambtshalve faillietverklaring - Vonnis op verzet - Nietigheid - Hervorming in hager beroep.
635

Hoger beroep
Strafzaken - Bes lissingen en partijen - Beslissing over een rechtsvraag - Begrip.
734

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de
rechter - Hoger beroep van de beklaagde aileen - Zwaardere kwalificatie van het ten
laste gelegde feit - Internering.
590

Hoger beroep

H

Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de
rechter - Rechter die de zaak aan zich trekt
- Grenzen.
734

Hoger beroep
Handelspraktijken
\'ordering tot staking - Met eerlijk handelsgebruik strijdige daad - Contractuele fout Nict·contractant.
563

Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de
rechter - Vrijsprekend vonnis - Veroordeling van een medebeklaagde - Hoger beroep
van de medebeklaagde beperkt tot de burgerlijke beschikkingen \'an het vonms.
775
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Hoger be roep

Inkomstenbelastingen

Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- In hoger beroep bevolen vervangende gevangenisstraf - Eenstemmigheid.
550

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Hoger beroep van de burgerlijke partij - Gevolgen.
727

Hoger beroe p
Tuchtzaken - Orde van Genees heren R aad van beroep - Hoger b eroep door gen eesheer - Verzwaring der tuchtsanc tie Wettigheid.
628

Huur van goederen
Algemeen - H uishuur - Verhuurde goed T enietgaan door toeval - Ontbinding van de
overeenkomst.
598

Huur van goederen
Algemeen - Huishuur
Verplichting om
het verhuurde goed te leveren - B egrip Omvang.
598

Vcnnootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Winsten Vrijstelling van economische aard - Investeringsaftrek - Verplichtingen van de belastingschuldige.
753

lnkomstenbelastingen
Niet-vcrblijfhouders - Buitenlandse vennootschap - Exploitaties en verrichtingen van
winstgevendc aard - Begr ip.
751

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Adminis tratieve boeten - S t raffen - Strafrechtelijke ver oordeling - Daders of medeplichtigen - Ontdoken belastingen.
585

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Ter mijn
waarbinnen het bezwaarschrift moet worden
ingediend - Kennisgeving van de aanslag
aan de lasthebber van de be lastingplichtige.
692

Inkomstenbelastingen

Huur van goederen
Huishuur - Einde - Wet op de beschcrming
van de gezinswoning - Beeindiging van de
overeenkomst door de verhuurder of de verkrijger - Rechtspersoon.
711

Voorziening voor hel hof van beroep - Nieuwe bezwarcn - Procedure - Termijn Laattijdigheid - Gevolg - Bevoegdheid van
het hof van beroep - Grenzen.
574

lnkomstenbelastingen

Huwelijk
Feitelijke scheiding - Gemeenschappelijk
kind - Ouderlijk gezag - Bezoekrecht Modaliteiten - Criterium - Belang van het
kind - Rechten van de Mens - Verdrag
Rechten van de Mens - Art. 8 - Wettelijkheid.
783

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw
bezwaar - Voorwerp - Aanslag - Beslissing van de directeur.
574

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw
· bezwaar- Begrip.
574

Huwelijksvermogensstelsels
Wettelijk s te lsel - Wetsconflict wet - Werking in de tijd.

Vreemde
678

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Wet van 14 juli 1976 - Overgangsbepalingen - T oepassingsgebied - Wetsconfl~

~8

J

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Wetsconflict - Wettelijk stelsel Vreemde wet - Werking in de tijd.
678

Jacht
Verbod op het gebruik van bepaalde tuigen
voo1· de vangst of het doden van grof wild Art. 8 Jachtwet - Toe p asselij kheid op het
Waalse Gcwest.
548

I

Jacht
lnkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bezoldigingen - Verze keringsvergoeding.
749

Schieten van een edelhe r t in overschrijding
van het afschotpla n - Art. 8, § 1, besluit van
18 a pril 1991 van de Waalse Gewestexeculieve
- Toepasselijke straf.
548

-9Jeugdbescherming

Levensonderhoud

Als misdaad omschrevcn fei t - Terbesch ik·
kingslelling van de r egering - Verlaging van
de leeftijd van de burgerlij ke mecrderjurig·
heid - Overgangsbepaling.
656

Jeugdbescherming

Re\!htsvordcring tot levensonderhoud - Min·
derjarig kind - Door onderlinge toestcmming uit de echt gescheiden ouders - Mcdedeling aan het openbaar ministerie.
758

Loon

Als misdrijf oms<:hrevcn fe iten - Mindcrjari·
ge die meerderjarig word t - Zaak uit handen
gegeven door de jcugd rechtbank.
656

Recht op loon - Opvoed ings· en huisvestingsinrichting - Bcgeleiding van kindcren of ge·
handicapten bui ten de imichting - Begelciding gcdurende een beperkt dee! van de dag.

667

M

K
Mach ten
Kind
J\fstamming - Erkenning - Betwisling van
de crkenning - flezi l van staat door h et kind
- Gevolgen.
637

Koophandel, koopman
Unieverdrag van Parijs 20 maart 1883 tcr bescherming van de industriele eigcndom Handelsnaam - Nationale bescherm ing Verwarringsgevaar.
606

Kort geding
Ogenschijnlijke rechten - Sch e ndi ng van het
matericle recht.
556

Kort geding
Bevoegdheid van de rechtcr in kort gcding Toetsin g.
556

Uilvoerende Macht - Uitvoering van wetlen
- Koning - Macht van de Koning - Omvang.
753

Merken
Wet van 1 april 1879 - Strafvordering Klacht van de benadcelde partij
586
Burgerlijl<e-purtijslelling.

Misdrijf
Soorten - Aflopend , voortgczet, voorldurend
misdrijf - Begrip.
622

Misdrijf
Rechtvaardiging en vcrschoning
Recht·
vaardiging - Aanranding van de eerbaarheid
zonder geweld of bedreiging op kind beneden
de volle leeftijd van zestien jaar - Verkrachling doot· seksuele penetratie op kind dat de
voile leeftijd van veertien jaar niet heeft bcreikt - Minderjarige d ader - Vermoeden
van morele dwang.
772

Misdrijf

L

Deelneming - Dader, mededader - Noodza·
kelijke hulp - Relatie f noodzakeli jke hulp.
773

Lastgeving
Herroeping - Reden en - Lastgeving van gemeenschappelijk belang.
640

N

Lastgeving
Lastgeving van gemeenschap pelijk belang Begrip.
640

Lastgeving
Fout door de lasthebbet· begaan binnen de
perken van de lastgeving - Fout waardoor de
lastgever verbonden is - Vereisten.
676

Naam
Handelsnaam - Unieverdrag van Pat·ijs 20
maart 1883 te r bescherming van de industriele eigendom - Nation ale beschermin g Verwarringsgevaar.
606

10Natuurramp

Openbaar vervoer

Schade - Herstel - Vergoeding - FinanciEHe staatstegemoetkoming - Vaststelling Aanwending.
555

Spoonvegen - Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Pensioenreglement
- Aard.
716

Openbare dienst

Natuurramp
Schade - Herstel - Vergoeding - Financiele staatstegemoetkoming - Vaststelling Aanwending.
555

Natuurramp
Schade - Herstel - Financiele staatstegemoetkoming - Vergoedbare schade - Rechtstreekse schade - Begrip.
555

Continu'iteit - Algemeen rechtsbeginsel Oogmerk - Grenzen.
778

Openbare dienst
Continu'iteit - Algcmeen rechtsbeginscl Tekeningen en modellen - Namaak - Deskundigenonderzoek - Beschrijving - Aanstelling van een bewaarder - Bewarend beslag - Wettelijkheid - Criteria.
778

Ouderlijk gezag
Huwclijk - Feitelijke scheiding - Gemeenschappelijk kind - Bezoekrech t - Modaliteiten - Criterium - Belang van hct kind Rcchten van de Mens - Verdrag Rechten van
de Mens - Art. 8 - Wettelijkheid.
783

0

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering)
Beslissing d ie aan een overeenkomst niet bet gevolg toekent dat zij wettelijk tussen partijen
heeft - Gevolg.
694

Onderwijs
Buitengewoon onderwijs - Leerlingenvervoer - Franse Gemeenschap - Verplichting
- Draagwijdte.
694

Onderzoek (in strafzaken)
H uiszoeking - Waning- Begrip.

624

Onderzoek (in strafzaken)
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Toestemming van degene die het werkelijke genot h eeft van de plaats - Voorwaarden. 677

Onderzoek (in strafzaken)
Huiszoeking zonde r rechterlijk bevel - Toestemming van degene die het werkelijke genot heeft van de plaats - Gevolgen.
677

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Buitenvervolgingstelling en internering voor hetzelfde feit, ander s omschreven - Tegenstrijdigheid - Hoger beroep K amer van inbeschuldigingstelling - Beoordelingsbevoegdheid.
590

Overeenkomst
Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Beding tot beperking van de verplichting om het
verhuurde goed te leveren - Verenigbaarheid.
598

Overeenkomst
Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkom st inzake roerende goederen - Verhuurde goed - Verlies - Schorsing of antbinding van de huurovereenkomst - Verbod
voor de huurder om zich daarop te beroepen
- Beding- Verenigbaarheid.
598

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Algemene aannemingsvoorwaarden - Overh eidsopdracht - Onderbreking door het bestuur - Rekening tot schadeloosstelling Ontvankelijkheid - Vereiste.
603

Onderzoeksrechter
Beschikking - Bevel tot aanhouding - Tenuitvoerlegging - Toepasselijke regels.
747

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken Door onderlinge toestemming uit de echt gescheiden ouders - Minderjarig kind - Le vensonderhoud.
758

Openbaar vervoer
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der
Belgische Spomwegen - Personeel
Pensioen- Rustpensioen - Aanvraag.
71()

p
Pensioen
Allerlei - Nationale 1\l aat schapp ij der Belgische Spoorwegen - P er soneel - Rustpensioen- Aanvraag.
716

11Prejudicieel geschil
At·bitragehof - Rechtscollege - Verplic hting
om prejudiciiHe vraag te ste llen.
668

Prejudicieel geschil
Arbitragehof - Middel waarin een vraag
wordt opgeworpen a ls bedoeld in a rt. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof- Voorlopige hechtenis - Handhaving - Art. 5.3 E.V.R.M. Redelijke termijn - Ho£ van Cassatie - Verplichting om een prejudiciiHe vraag te stellen
- Perken.
731

Rechten van de Mens
Vcrdrag Rechten van de Mens- Art. 6 - Art.
6.1- Redelijkc tcrmijn- Begrip.
697

Rechten van de Mens
Verdrag Rcchten van de Mens - Art. 8 - Pl'ive-leven en gezinsleden - Inm enging - Huwelijk - Feitelijke scheiding - Gemeenschappelijk kind - Oudel'lijk gezag - Bezoekrecht - Modaliteiten - Criterium - Belang van het kind - Wettelijkheid.
783

Rechten van de Mens

Prejudicieel geschil
Arbitragehof - Op het Hof van Cassatie rustende plicht - Begrip.
758

Internationaal Verdrag Burgerrechten e n Po·
litieke Rechten - Art. 14, leden 1 en 5 - Eerlijk proces - Orde van Gencesheren - Raad
van beroep - Hoger bcroep door geneesheer
628
- Verzwaring der tu chtsanctie.

Rechten van de Mens
Intcrnationaal Verdrag bUI·gerrechten en politieke rechten, art. 14, 1" en 5" - Tuchtsanctie
- Provinciale raad van de Orde van Geneesheren - Recht van hoger beroep - Bevoegdheid van de raad van beroep.
688

R

Rechten van de Mens

Raad van State
Afdeling administratie - Cassatieberoep Ter mijnen- Duur, begin en einde.
646

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemcen
dingstermijn - Verkorting.

Dagvaar755

Rechtbanken
Strafzaken - Stra fvorde ring - Verplichting
van de rechter - Omschrijving van het aanhangig gemaakte feit - Wettelijke kwalificatie.
590

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordel'ing - Bevoegdheid
- Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Overige misdl'ijven - Samenhung - Con·ectioneel rechtscollege - Bevoegdheid.
742

Art. 14.5 Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Rechtspraak in
twee instanties.
734

Rechterlijke organisatie
Algemeen - Heropening van de debatten Bcpaald onderwerp - Latere beslissing Samenstelling van het rechtscollege.
587

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Onderzoek in de zaak Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging - Art. 779, eerste lid, Ger.W. - Afstand
van de toepassing van die regel door partijen
- Geldigheid.
587

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Hof van assisen - Organen.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 5 - Art.
5.3 - Voorlopige hechtenis - Handhaving Cassatiemiddclen - Grief - Redelijke term ijn - Overschrijding - Middel niet voorgelegd aan de feitenrechter - Gevolg.
595

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 5 - Art.
5.3 - Voorlopige hechtenis - Handhaving Redelijke termijn - Arbitragehof - Hof van
Cassatie - Verplichting om een prejudiciele
vraag te stellen - Perken.
731

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1 Recht op een eerlijke behandeling van de
zaak - Strafzaken - Niet toegevoegde stukken.
644

657

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - S tra fzaken - Vl'ijsprekend vonnis - Veroordeling van een medebeklaagde - Hoger beroep van de medebeklaagde beperkt tot de burgerlijke beschik·
k ingen van het vonnis.
775

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Continulteit van de openbare dienst - Tekeningen en modellen - Namaak - Deskundigenonderzoek - Beschrijving - Aanstellin g
van een bewaarder - Bewarend beslag Wettelijkheid- Criteria.
778

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Continulteit van de openbare dienst - Oogmerk - Grenzen.
778

-12
Recht van verdediging
Strafzaken - Niet toegevoegcle stukken.

644

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Tegenstl'ijcligheicl - Bcgrip Eerder arrest - Later arrest.
612

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Strafzaken - Straf - Hof van
assisen - Motivering.
652

Redenen van de vonnissen en arresten
Gcen conclusie - Strafzaken - Straf - Art.
195, lweede lid, Sv. - Keuzc - Afzonclerlijke
motivering.
672

Redenen van de vonnissen en atTesten
Geen conclusie - Strafzaken - Straf clenen.

Re730

Redenen van de vonnissen en anesten
Geen conclusie - Dienstplichtzaken - Herkemingsraad - Verschijning na inobservuticslelling - Deskundigenverslag - Betwisting - Reclencn.
642

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzakcn uitstel- Verwerping.

Aanvraag om
647

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onclerzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Aard vun het misclrijf
Drukpersmisdrijf - Onbevoegdheicl van het
hof van beroep - Verwijzing naar de kmner
vfu1 inbeschulcligingstelling.
777

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onclerzoeksgerecht en
vonnisgerecht- Militair.
553

ling van verschuldigcle bedragen - ~iet-na
koming - Bijslag - Vordering van de R.S.Z.
- Aard.
663

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling
van een meerwaarde - Herstel van plaats in
de vorige staat - Strafzaken - Burgerlijke
partij - Dwangsom - Aard van de vordering.
724

Straf
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid Aanvraag om uitstel - Verwerping - Redellgeving.
647

Straf
Algemeen, straf en maah·egel - Wettigheid
652
- Hof van assisen - Motivering.

Straf
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort.
730

Straf
Zwaarste straf - Nieuwe wet - Zelfde maximumgevangenisstraf en zelfs maximumgeldboete - Hogere minimumgevangenisstraf Gevolgen t.a.v. de geldboete.
774

Straf
Samenloop - Eendaadse - Eenheid van feit
- Vereisten.
672

Straf
Samenloop - Eendaadse samenloop.

771

Straf
Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheclen Tewerkstelling van werknemers van vreemde
nationaliteit- Geldboete- Bed rag.
539

Straf
Allerlei - Bijdrage aan het Bijzonder Fonds
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke
Gewelddaden - Wet die de verhoging invoert
na het plegen van het misdrijf - Gevolg. 647

s

Straf

Schuldvergelijldng
Wettelijke schuldvergelijking - Zichtrekening - Schuld van de bank - Fout nm de
klant- Schuldvordering van de bank.
703

Sociale zekerheid
Werknemers - Toepassingsgebiecl
voerders van goederen.

Ver613

Sociale zekerheid
WNknemers - Werken uitgevoerd door niet
geregistreerde aannemer - Verplichte stor-

1\llerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. - Redenen
- Keuze - Afzonderlijke motivering.
672

Straf
Allerlei - Strafmaat - Criteria - Motivering
Be- Vroegcre minnelijke schikkingen
wijswam·de.

675

Strafvordering
Klachtmisdrijf
partijstelling.

Klacht -

Burgerlijke586

13Verjaring
Burgerlijke zake n - Stuiting -- Dagvaarding
voor het gerecht - Duur van de stuiting. 692

T
Taatgebruik

.

Gerf'chtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonmssen en arresten, nietigheden - Strafzakcn Processen-ver baal - Brusselse agglomeratie.
647

Verjaring
Burgerlijke zukcn - S tu iting - Dagvaarding
voor het gcrccht- Stuitende werking - Verstekvonnis dat niet binnen ecn jaar is bctekend.
692

Verjaring

Tussenkomst
Burgerlijke zaken - 9assatiegeding- Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een verweerder - Oproeping van die venveerder in
de zaak - Gevolg.
576

Tussenkomst
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest
- Onlvankelijkheid.
682

Tussenkomst
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest
- Ontvankelijkheid.
686

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dugvaard ing
voor het gerecht - Stuilende wcrking Duur van de s tuiting.
692

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Overb·eding vun at·t. 35, 3", K.B. van 15 sept.
1976 houdende r eglement op de politic van
pcrsonenvervoer per tram, premctro, metro,
auto bus en autocar - Duur van de verjaringstermijn.
550

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing Onderzoek wegens vals getuigenis - Duur
van de schorsing.
570

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing Onmogelijkheid uitspraak te doen - Klacht
wegens vals getuigenis.
570

u

Verjaring
Strafzaken - Stuiting - Begrip.

729

Verjaring

Uittevering
Stukkcn tot staving van een verzoek om uitlevering - Overzending door de minister van
.Justitie aan het openbaar ministerie - Authenticiteit van de stukken - Erkenning. 700

Strafzaken - Strafvo rdering - Burgerlijke
vordering voor de strafrcchter - Douanc en
Accijnzen - Slijterijen van gegiste dranken
- Vergunningsrechl - Overtreding - Verjaring van de strafvordering - Burgerlijl<c
rechtsvordering - Ontdoken rcchten - Vcrjaring.
768

Veroordeling met uitstet en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting - Misdrijf dat tot de bcvoegdheid van de polilierechtbank behoort Appe lrechte r die de telastlegging bewezen
verklaart.
550

v

Vervoer

Vats getuige nis
Klacht - Strafvordel'ing - Onmogelijkheid
uilsprauk tc doen - Vcrjaring- Schorsing.
570

Vats getuigenis
In correctionele zaken - Begl'ip.

573

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen - Rechtsvordering van vcrzekeraar tegen verzekerde Tcrugbetaling van uitkering aan slachtoffers
van ongcval.
5Gl

Personenvervoer
Leerlingenvervoer Buitengewoon onderwijs - Franse Gemeenschap - Verplichting - Draagwijdte.
694

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Aanhangigmaking bij de
aangewezen rechter
Dagvaarding
762
Draagwijdte.

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Beslissing van de aangewczen rechter in overeenstemming m et het

14cassatiearrest - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid - Begrip.
762

Verwijzing na cassatie
S trafzaken - Burgerlijke r echtsvordering Bestreden beslissing - Machtsoverschrijding
- Rechtsmacht volledig uitgeoefend - Aanhangigmaking.
737

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen wendige aard - Begrip.

Maatregel van in734

Vonnissen en arresten
Strafz<lken - Algemeen
een rechtsvraag - Begrip.

Uitspraak over
734

Vonnissen en arresten
Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Bestreden beslissing - Vel'Oordeling - Niet gecorrectionaliseerde misdaad
- Overige misdr ijven - Samenhang - Correctioneel rechtscollege - Bevoegdheid Vernietiging - Omvang - Voorafguande
rechtspleging - Beschikking tot verwijzing.
742

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Vredegerecht - Onttrekking - Vordering
- Verzoek - Ontvankelijkheid - Vereiste.
554

Verzeltering
W.A.M.-verzekering Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
Indeplaatsstelling
van de aansprakelijke persoon - Voorwaarden - Arbeidsovereenkomst - Werknemer,
getroffe ne van een ongeval - Arbeidsongeschiktheid - Gewaarborgd loon - Rechtsvordering van de werkgever tot terugbetaling.
545

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Uitkering aan schadelijder - Rechtsvordering van verzekeraar tegen verzekerde - Verjaringstermijn.
561

Verzet
Burgerlijke zaken - Vonnis op verzet - Bevestiging van verstekvonnis - Nietigheden Overname - Gevolgen.
630

Verzet
Strafzaken - Betekening n a het verstrijken
van de wettelijke termijn - Fout van de gerechtsdeurwaarder - Gevolgen.
676

Verzet
Strafzaken - Verstekvonnis - Veroordeling
- Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Verzet van de veroordeelde - Termijn - Buitengewone termijn - Ontvankelijheid - Gevolgen.
744

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gemengd
vonnis - Eindvonnis - Begrip.
604

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verstekvonnis da t niet binnen een jaar is betekend 692
Verval - Draagwijdte.

Strafzaken - Algemeen - Maatregel van inwendige aard - Ger.W. - Toepassing.
734

Vonnissen en arresten
Slrafzaken - Strafvordering - Voorlopige
hechtenis - Ondef·zo eksrechter - Beschikk ing - Bevel tot *anhouding - Tenuitvoerlegging- Toepasselijke regels.
747

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eindbeslissing - Begrip.
737

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allcrlei - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest na beraadslaging - Proces-verb aal van de terechtzitting
- Ontbreken van handtekening onder het arrest - Gevolg.
674

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Formulier van tenuitvoerlegging.
747

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Tenuitvoerlegging Toepasselijke regels.
747

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding- « In vrijheid gelaten •
verdachte - Begrip.
748

Voorlopige hechtenis
H andhaving - Cassatiemiddelen - Grief Redelijke termijn - Overschrijding - Middel niet voorgelegd aan de feitenrechter Gevolg.
595

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Onderzoeksgerechten - Beoordeling in feite - Onaantastbare beoordeling - Cassatieberoep - Toezicht door het
hof - Toepassingsgebied - Grenzen.
595

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Noodzakelijkheid - Criteria
- Openbare veiligheid - Volstrekte noodzakelijkheid - Begrip.
595

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Raadkamer - Rechterlijke
beslissi ng - Van maand tot maand
Ter597
m ij n - Eim maand - Berekening.

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Cassatieberoep - Middel dat
de vraag opwerpt, bedoeld in art. 26 Bijzonde-

15re Wet Arbilragehof - At't. 5.3 E.V.R.M.
Re delijke termijn - Gevolg.
731

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling
Verzoek n a
cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling - Motivering.
653
748

Vordering in rechte
Gemeenschap en gewest - Gewesten - Instellingen van openbaar nut - Ovememing
- Gewcst, rechthebbcnde - Voorwaarde. 6132

Vreemdelingen
Tewerkstelling van werknemers van vreemde
na tionaliteit - Geldboete - Bedrag.
539

Vreemdelingen
Artt. 27, derde lid, en 29 Vreemdelingenwet Opsluitmg - Termijn - Wijziging - Art. 5
wet van 6 mei 1993 -Werking in de tijd. 649

Vreemdelingen
Artt. 27, derde lid, en 29 VreemdelingenwetOpsluiting - Invrijheidslelling - Nieuwe
maatregel van opsluiting
Wettigheid Voorwaarden.
649

Vreemdelingen
Art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet sluiting - Begrip.

Wegverkeer sreglement van 01-12-1975 (Regelementsbepalingen) - Art. 15 - Kruisen Hindernis - Bestuurder - Verplichting Ve rtragen - Stoppcn - Voorwaarden - Misdrijf - Bestanddelen.
593

Werkloosheid

Voorlopige hechtenis
Gevangenneming - Gevolgen

Wegverkeer

Op649

Vreemdelingen
Vrijheidsbeneming - Administratieve maatregel - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Handhaving van de hechtenis
- Nieuwe administratieve maatregel - Cassatieberoep doelloos.
654

Vreemdelingen
Vrijheidsbeneming - Administratieve maatregel - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Handhaving van de hechtenis
- Repatriering - Cassatieberoep doelloos.
655

Vreemde wet
Huwelijksvermogensstelsels - Wettelijk stelsel - Wetsconflict - Werking in de tijd. 678

Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Criteria - In aanmerking te nemen
periode.
611

Werkloosheid
Recht op uitkering - Terugvordering - Verjaring - Wet 11 maart 1977 - Werking in de
tijd.
659

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Strafrechterlijke veroordeling Bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden - Verhoging ingevoerd na het plegen
van het misdrijf - Gevolg.
647

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Werkloosheid - Terugvordering
- Verjaring- Wet 11 maart 1977.
659

Wetten, decreten, m·donnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Draagwijdte - Arbeidsovereenkomst.
664

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Draagwijdte.
678

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Huwe lijksvermogensstelsels Wetsconflict - Wettelijk stelsel - Vreemde
wet.
678

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Gemeenschap en gewest - Gewesten - Openbare instellingen - Instellingen van openbaar nut - Wegenfonds - Overneming - Datum - Gevolg.
682

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten

w
Wegverkeer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer - Alcoholintoxicatie en dronkenschap
- Bloedproef - Vordering tot analyse - Ondertekening - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
729

Werking in de tijd en in de rui mte - Werking
in de tijd - Gemeenschap en gewest - Gewes ten - Instellingen van openbaar nut Nationale Landmaatschappij - Ontbinding
- Overneming - Datum.
686

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Wettigheid van besluiten en verordeningen Inkomstenbelasting - Vennootschapsbelasting - Winsten - Investeringsaftrek - Verplichtingen van de belastingschuldige - Art.

1642ter, § 7, W.I.B. -

Art. 12septies, § 1, K.B.
van 4 maart 1965 ter uitvoering van W.I.B. Wetl igheid.
753

Wraking

We tten, decreten, ordonnantH;n, besluiten

Wt·aking

Allerlei Huwelijksvermogensstelsels Wet van 14 juli 1976 - Overgangsbepalingen
- Toepassingsgebied- Wetsconflict.
678

Wctte n, decre ten, ordonnantien, besluite n
Allerlei - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Pensioenrcgeling i\ard.
716

Woonplaats
Onschendbaarheid van de woning - Woning
- Begri p.
024

Wraking
Burgerlijke zaken - Vrederechter - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Onderscheid.
554
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Redenen - Vrederechte r - Verschijning tot
verzoening - Raadgeving - Begrip.
626
Deskundige - Termijn - Gevolg.

713

Wraking
Deskundige - Redenen de rechter.

Beoordeling door
713

z
Ziekte - en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering - Toepassingsgebicd - Nog niet beschermde personcn - Uitsluiti ng - Buitenlandse verzekering.
618

