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1° OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VER·
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PARTIJEN - RECHTEN - NIET-ONMIDDELLIJKE
UITOEFENING - GEVOLG.

2° OVEREENKOMST

VERB!NDENDE
KRACHT - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN- RECHTEN - NIET-ONMIDDELLIJKE UITOEFENING
- GEVOLG.

3° RECHTSBEG!NSELEN

(ALGEME·

NE) -

SUBJECTIEF RECHT - NIET-ONMIDDELLLJKE UITOEFENING - GEVOLG.

1o, 2° en 3° Een partij verliest haar recht
op uitvoering van de overeenkomst
niet door stil te zitten, maar heeft de

mogelijkheid het haar door de overeenkomst verleende recht niet onmiddellijk uit te oefenen (1). (Art. 1134
B.W.)
(COERTJENS E.A. T, SOCIETE ANVERSOISE IMMOBILIERE DU CENTRE (S.A.I.C.J)

ARREST

(A.R.

nr. 7992)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den vonnis, op 13 februari 1991 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;

Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan dee! uitmaakt;
Over het eerste middel :
Over de door verweerster opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : het middel komt op tegen
overtollige redenen :
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat de aanvoeringen van
(1) Cass., 17 mei 1990, A.R. nr. 8685 (A.C.,
1989-90, nr. 546); 6 dec, 1991, A.R. nr, 7367

(ibid., 1991-92, nr. 187).
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verweerster bewijzen dat er « hetzij
uitvoering van de overeenkomst geweest (is), hetzij rechtsverwerking »
en op grand hiervan beslissen dat
de vordering van de eisers ongegrond is;
Dat de redenen met betrekking
tot de rechtsverwerking derhalve
geen overtollige redenen zij n;
Dat de grand van niet·ontvankelijkheid niet kan worden aangeno·
men;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Over de door verweerster opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is nieuw :
Overwegende dat het vonnis zegt
dat de bedingen van de overeen·
komst « niet meer van toepassing
(waren), er (... ) immers in dit geval
hetzij uitvoering van de overeenkomst, hetzij rechtsverwerking (is),
vermits de rechtsvoorgangster van
(de eisers) bij (verweerster) en de
rechtsvoorgangster van (verweerster) het vertrouwen heeft gewekt
haar eventuele verdere rechten te
hebben prijs gegeven •;
Dat het aldus de bekritiseerde beslissing oak afleidt uit het feit dat
de rechtsvoorgangster van de eisers
haar recht heeft verwerkt;
Overwegende dat het onderdeel
dat is afgeleid uit de schending van
wettelijke bepalingen die de feiten·
rechter heeft toegepast niet nieuw
en derhalve ontvankelijk is;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat de overeenkomsten die wettig zijn aangegaan,
de partijen tot wet strekken en ter
goeder trouw zonder misbruik van
recht dienen te worden uitgevoerd;
Dat verjaring, onder de voorwaarden die de wet bepaalt, het mogelijk
maakt van een verbintenis bevrijd
te zijn;
Dat afstand van recht niet wordt
vermoed;
Overwegende dat hieruit volgt dat
een partij enkel door stil te zitten
haar recht op uitvoering van de
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overeenkomst niet verliest, maar de
mogelijkheid heeft het haar door de
overeenkomst verleende recht niet
onmiddellijk uit te oefenen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de werken en
leveringen waarvan de uitvoering
werd gevorderd, bedongen werden
op 27 mei 1983 tussen de rechtsvoorgangers van de partijen en dienden
uitgevoerd te zijn op 15 juni 1983;
Dat het vonnis uit het « stilzwijgen » van de rechtsvoorgangster van
de eisers, de ontstentenis van aangifte van schuldvordering in het faillissement van de rechtsvoorgangster
van verweerster en het ontbreken
van ingebrekestelling, oak ten aanzien van de borg, afleidt dat « zeker
tussen handelaars (... ) een dergelijke termijn van berusten in een
bestaande toestand het bewijs (is)
hetzij van uitvoering of tenietgaan
door wijziging van het recht, hetzij
van de verwerking van het recht »;
Dat derhalve de appelrechters,
door te oordelen dat het recht van
de eisers was tenietgegaan, op de
enkele grand dat de rechtsvoorgangster van de eisers door haar
« stilzwijgen > bij haar wederpartij
« het vertrouwen heeft gewekt haar
eventuele verdere rechten te hebben
prijsgegeven », hun beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de
oorspronkelijke hoofdeis van de eisers ongegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten met betrekking tot die vordering; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers in de helft van de
kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst

de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
1 oktober 1993 -

1e kamer -

Voorzit-

ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier -

Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.
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1° BESLAG VORDERING -

1 oktober 1993

BEWAREND BESLAG -

ZEESCHIP -

SCHULDENAAR -

ZEE-

ZEESCHULD -

ANDERE PERSOON DAN DE

EIGENAAR.

2° SCHIP, SCHEEPVAART-

BESLAG-

BEWAREND BESLAG - ZEEVORDERING ZEESCHIP - ZEESCHULD - SCHULDENAAR ANDERE PERSOON DAN DE EIGENAAR.

1" en 2" De artt. 1468 en 1469 Ger. W.

brengen mee dat er altijd bewarend
beslag kan worden gelegd op het zeeschip waarop de vordering betrekking
heeft, oak ingeval een ander persoon
dan de eigenaar van het schip instaat
voor de zeeschuld (1).
(WEGA SCHIFFAHRTGESELLSCHAFT GMBH
T. BRIDGE MARINE FUELS B.V.)

Eerste advocaat-generaal D'Hoore
heeft in substantie gezegd:
1. Uit het bestreden arrest blijkt dat
verweerster door de beslagrechter werd
gemachtigd bewarend beslag te leggen
op het schip Heinrich, eigendom van ei-

(1) Zie verw. concl. O.M.
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seres, tot zekerheid van een schuldvorde~
ring wegens levering van bunkerolie aan
de bevrachter van het schip.
Tegen die beschikking van de beslag~
rechter kwam eiseres op in hager beroep
doch tevergeefs.
Het bestreden arrest stelt voorop dat
partijen niet betwisten dat de vordering
krachtens dewelke het bewarend beslag
werd gelegd een « zeevordering » is in de
zin van art. 1, 1°, van het Internationaal
Verdrag tot het brengen van eenheid in
sommige bepalingen inzake conservatoir
beslag op zeeschepen, ondertekend op 10
mei 1952, te Brussel, goedgekeurd bij de
wet van 24 maart 1961 en overgenomen
in art. 1468 Ger.W., hierna kortweg Verdrag Scheepsbeslag te noemen.

Het arrest oordeelt dat

«

overeenkom-

stig de verschillende onderdelen van art.
1469 Ger.W. beslag kan worden gelegd
op het schip waarop de zeevordering beM
trekking heeft, onverschillig of de eigenaar dan wei een andere persoon instaat
voor de zeeschuld, zoals bedoeld in art.
1468 Ger.W. •
2. In het eerste onderdeel van het midM
del wordt daartegen ingebracht dat dit
oordeel strijdig is met art. 1413 Ger.W.,
krachtens hetwelk bewarend beslag
slechts kan gelegd worden op de goedeM
ren van de schuldenaar, en met art. 46
Zeewet, volgens hetwelk de scheepseigenaar niet aansprakelijk is voor de verM
bintenissen aangegaan door de bevrachM
ter, zodat het arrest, in strijd met art. 9
van het voormeld Verdrag Scheepsbeslag
aan verweerster een verhaalrecht toeM
kent dat ze krachtens het intern recht
niet heeft.
Betoogd wordt dat de bepalingen van
artt. 3, 4° van het Verdrag en 1469, § 2,
Ger.W. slechts uitzonderingen in het leM
ven roepen ten aanzien van welbepaalde
schuldenaars, met name de bevrachters
met overgave van rederschap en de anM
dere personen, inzonderheid de « reders » in de zin van het Nederlands
recht, die zelf de kapitein hebben aangeM
steld. Gesteld wordt vervolgens dat deze
uitzonderingen te dezen niet toepasselijk
zijn en niet toelaten de genoemde algemene regel in alle gevallen terzijde te
schuiven.
3. Krachtens art. 1413 Ger.W. kan iedere schuldeiser in spoedeisende gevallen
aan de beslagrechter vragen om bewarep.d beslag te leggen op de voor beslag
vatbare goederen van zijn schuldenaar.
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Dat artikel behoort tot de algemene
bepalingen van deel V, titel II, hoofdstulr.
I,Ger.W. inzake het bewarend beslag.
Die algemene bepalingen zijn slechts
van toepassing op de erop volgende
hoofdstukken voor zover er aldaar niet
wordt afgeweken.
De bepalingen van hoofdstuk VII (artt.
1467-1480) Ger.W. zijn, wat zeeschepen
betreft, grotendeels afkomstig uit het
Verdrag Scheepsbeslag. Het enige artikel
van de wet van 24 maart 1961, die dit
verdrag goedkeurde, bepaalt dat het Verdrag volkomen uitwerking zal hebben.
Dit brengt mee dat aile bepalingen ervan
in Belgie van toepassing zijn, oak in zoverre ze afwijken van meer algemene
bepalingen inzake het bewarend beslag.
In par. 1 van art. 1469 Ger.W. wordt de
regel vooropgesteld dat bewarend beslag
kan worden gelegd op het schip waarop
de vordering betrekking heeft.
In par. 2 van dat artikel wordt die regel ook toepasselijk verklaard wanneer
alleen de gebruiker van het schip of een
andere persoon dan de eigenaar voor de
op het schip betrekking hebbende zee~
schuld instaat.
Die bepalingen van art. 1469 Ger.W.
zijn niets anders dan de weergave van
art. 3 van het Verdrag Scheepsbeslag.
In zijn arrest van 10 mei 1976 in de
Omalazaak oordeelde het Hof :
dat de artt. 1468 en 1469 Ger.W. bepa·
len welke zeeschepen, tot waarborg van
een zeevordering voor bewarend beslag
vatbaar zijn en welke de zeeschulden
zijn die tot dit beslag wettelijk aanleiM
ding kunnen geven; dat, overeenkomstig
de verschillende onderdelen van art.
1469, beslag kan worden gelegd op het
schip waarop de zeevordering betrekking
heeft, onverschillig of de eigenaar dan
wei een ander persoon instaat voor een
zeeschuld, in de zin van bedoeld art.
1468; dat art. 1469, par. 2, Ger.W. niet afwijkt van de bepalingen van par. 1 van
dit artikel betreffende de inbeslagneming van het schip waarop de zeeschuld
betrekking heeft maar aanstipt, enerzijds, dat beslag ook mag gelegd worden
op de andere schepen waarvan de be~
vrachter met overdracht van het rederschap of de andere personen die voor de
zeeschuld instaan, eigenaar zijn, en, anderzijds, dat wanneer bedoelde bevrachter of een andere persoon dan de eigeM
naar van het schip voor de zeeschuld
instaat, beslag niet mag gelegd worden

790

HOF VAN CASSATIE

op de andere schepen van de eigenaar
dan dat waarop de zeeschuld betrekking
heeft • (2).
Het bestreden arrest sluit aan bij die
opvatting van het Hof volgens dewelke
de artt. 1468 en 1469 Ger.W. meebrengen
dat er altijd bewarend beslag kan war~
den gelegd op het schip waarop de vordering betrekking heeft, oak in het geval
waarin een andere persoon dan de eigenaar instaat voor de zeeschuld.
In antv.roord op een door eiseres gemaakte opmerking zegt het bestreden arrest « dat moet aangenomen worden dat
het Hof van Cassatie in zijn arrest van
10 mei 1976 wei degelijk de wordingsgeschiedenis van het Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in
sommige bepalingen inzake conservatoir
beslag op zeeschepen, ondertekend te
Brussel op 10 mei 1952, heeft onderzocht,
nu in het middel van cassatie de scherrding van art. 1469 Ger.W., en van art. 3,
4°, van voormeld verdrag werd ingeroepen; dat de voorbereidende werkzaamheden niet toelaten tot een andere redengeving dan deze van het Hof, te komen ».

4. Dit antwoord kon de eiseres tach
niet weerhouden in de toelichting bij het
eerste onderdeel van bet middel het Hof
uit te nodigen op zijn rechtspraak terug
te komen. Zijn er daartoe wel gronden?
L. Delwaide schrijft in zijn hoek
« Scheepsbeslag » dat naar zijn mening
terecht werd beslist dat voor het bewarend beslag van bet schip waarop de vordering betrekking heeft het onbelangrijk
is of de schuldenaar bevrachter of eigenaar is (3).
Hij zoekt voor zijn opvatting een verantwoording in de aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar die hij bestempelt
als een objectieve aansprakelijkheid.
Die opvatting lost evenwel het probleem niet op in geval van eigendomsoverdracht van het schip. Zo komt hij er
toe de rechtspraak te verwerpen die voor
niet bevoorrechte schuldvorderingen bet
bewarend beslag toestaat op bet schip
waarop de vordering betrekking heeft
oak wanneer het schip, na het ontstaan
van de schuldvordering maar vooraleer
bewarend beslag erop werd gelegd, van
eigenaar is veranderd.
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Door het Hof werd er reeds op gewezen dat de interpretatie van internationale verdragen niet mag geschieden
op grand van het eigen recht, maar dat,
indien de tekst uitlegging behoeft, deze
moet gegeven worden op grand van de
aan het verdrag eigen elementen, met
name het voorwerp, het doel, de context,
de voorbereiding en de wordingsgeschiedenis, omdat een interpretatie- op grand
van de eigen rechtsbeginselen nooit kan
leiden tot de uniformiteit die het doel
zelf van het Verdrag uitmaakt (4).
Cleve van Aerde schrijft in zijn hoek
« Zeeschepen onder bewarend beslag »
dat hij moeite heeft met het standpunt
dat het zeeschip waarop de zeevordering
betrekking heeft oak in bewarend beslag
kan worden genomen wanneer de eigenaar geen schuldenaar is van die zeevordering, maar voegt daar onmiddellijk
a~n toe » ook al blijkt zulks steun te vinden in de voorbereidende werkzaamheden van het Verdrag Scheepsbeslag » {5).
Het Verdrag Scheepsbeslag werd voorbereid door het Internationaal Maritiem
Comite, o.m. tijdens de conferentie van
Napels in 1951 en die van Brussel in
1952 (6).
Uit het verslag van de Conferentie van
Napels blijkt dat de voorgestelde tekst
het resultaat is van een compromis tussen de Engelse en de continentale opvattingen.
Dit compromis wordt in dat verslag
omschreven als volgt :
« La solution ainsi proposee a ete
adoptee par Ia Commission Internationale : d'une part elle n'autorise la saisie
d'un navire qu'en vertu d'un certain nombre de creances, dites "maritimes", tandis qu'elle consacre le droit de saisir, en
vertu de ces creances, un autre navire
("sister-ship") que celui auquel Ia creance se rapporte et qui appartient au
meme proprietaire » (7).
Ter zitting van 9 mei 1952 van de conferentie in Brussel {de dag voor de on~
dertekening van het verdrag) stelde
E. Alten namens de Noorse delegatie nog
(4) Cass., 27 jan. 1977, A.C., 1977, 595, Pas.,
1977, I, 575 met concl. proc.-gen. Delange.
(5) Biz. 79.

(2) A.C., 1976, 1008.

(3) Blz. 141.

{6) Comite Maritime International, Bulletin
nr, 105,
(7) Bulletin, nr, 105, biz. 3.
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voor de par. 1 en 4 van art. 3 Verdrag
Scheepsbeslag te vervangen door de volgende bepaling :
« Si le demandeur se pr€vaut d'une
crtmace maritime vis€e a !'article ler sous
les lettres o) en p) (het gaat om zakelijke
vorderingen betreffende eigendom en
medei:Hgendom van het schip), Ia saisie
ne peut &tre effectuee que sur le navire
auquel la creance se rapporte.
Pour les autres cr€ances maritimes, la
saisie d'une navire ne peut etre effectuee
que si le proprietaire est personnelle·
ment responsable de la cr€ance, ou si elle est assuree par une hypotheque, mortgage ou privilege sur le navire, opposable au propritaire » (8).
Op die tussenkomst repliceerde J. De
Grandmaison (Frankrijk) nog heftig :
« La question de l'article 3 a €t€ longuement discutee devant la Commission
de redaction et il faut rendre hommage
au travail fourni par cette Commission,
et tout spE!cialement par MM. Miller et
Asser. Apres sept heures de discussion,
on doit arriver a peu pres a un accord.
Le texte etabli parait raisonnable et honnete. Or, l'amendement de M. Alten est
capable de ruiner toute l'E!conomie du
projet sur la saisie conservatoire. La
question de savoir pour queUe creance
maritime on peut saisir conservatoirement est rE!glE!e de maniere precise par
!'article 1er. Il n'est pas possible de revenir en arriere et de dire que, sauf exception pour les lettres o) en p}, pour les autres creances maritimes on ne pourra
effectuer de saisie que si la propriE!taire
est personnellement responsable de la
crE!ance ou si elle est assuree pour une
hypoth€que, mortgage ou privilege sur le
navire. Ceci paraft inacceptable, car il y
a des cas oU, sans responsabilite, personneUe du proprietaire ou de l'armateur,
le navire pourra etre saisi, puisqu'il peut
retre quand il est affrete avec remise de
la gestion nautique. 11 faut aussi €carter
toute notion de privilege et de droit de
suite. Le privilege est un droit de preference et concerne la question de priorit€
dans le paiement. C'est totalement €tranger a la question de !'existence d'une cr€ance maritime qui donne droit a pratiquer une mesure essentiellement conservatoire : la saisie conservatoire. De
meme, il ne peut etre question de traiter
ici du droit de suite. 11 existe du droit ex(8) Conference internationale de droit maritime, o.c., biz. 171.
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tremement limite en ce qui concerne les
cr€ances privil€gi€es et c'est Ia convention sur les privileges et hypoth8ques qui
en traite. On ne peut revenir sur cette
question et cr€er ou paraitre creer ici un
droit de suite quelconque.
Le texte actuel paralt raisonnable; il
montre comment le navire coupable peut
etre saisi et comment le sistership peut
etre saisi. .. » (9).
Bij lezing van de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat J. De Grandmaison
de visie van de meerderheid van de delegaties op de conferentie vertolkte.
De Amsterdamse advocaat, Mter J .T.
Asser, aan wiens samenwerking met zijn
Engelse collega Mter Cyril Miller, het
ontw"erp van het verdrag veel verschuldigd is, schrijft in zijn artikel « Uniform
Zeerecht », gepubliceerd in 1953, wat
volgt:
« Op zichzelf betekent dit Verdrag een
belangrijke schrede vooruit op de weg
naar de internationale unificatie van het
zeerecht, niet het minst omdat thans is
gebleken dat grate verschillen in rechtsopvattingen tussen Engeland enerzijds
en het Continent anderzijds, welke vroeger onoverbrugbaar schenen, in werkelijkheid overbrugd konden worden (...).
Wat het interne Nederlandse recht betreft, zo geeft het Verdrag op gelukkige
wijze het antwoord op een tot dusverre
. omstreden en dikwijls ontkende vraag,
nl. of de crediteur terzake van een op
een schip bevoorrechte vordering_ op dat
schip conservatoir beslag kon doen leggen, wanneer de debiteur dier vordering
niet tevens eigenaar van het schip is.
Overeenkomstig het Engelse recht wordt
die bevoegdheid in art. 3, lid 4 van het
Verdrag gegeven, mits natuurlijk de betreffende vordering een " maritieme vordering" als bedoeld in art. 1 (1) zij » (10).

In zij n bij drage « Quelques reflexions
sur les developpements recents de la jurisprudence fran9aise en matiere de saisie convervatoire de navires apparentes »
(9) Conference internationale de droit maritime, o.c., biz. 174.
(10) Nederlands Juristenblad, 17 okt. 1953,
nr. 35, biz. 780. De woorden « terzake van een
op een schip bevoorrechte vordering » bedoelen klaarblijkelijk de op het schip betrekking
hebbende vordering.
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schrijft J.S. Rohart, na de tekst van art.
3 van het Verdrag te hebben geciteerd :
« En d'autres termes, les redacteurs de
la Convention de 1952 ont done entendu
permettre:
- la saisie du navire g€m8rateur de la
creance, sans que soit necessairement
demontre que son proprietaire doive repondre personnellement de !'obligation
correspondante : c'est typiquement la saisie (arrest) telle que l'envisagent les anglo-saxons dans le cadre de !'action in
rem;
- Ia saisie du ou des " sisterships"
c'est-8.-dire de toute navire dont la propri8taire actuel doit reprondre personnellement a raison d'une dette engendree
de !'exploitation d'un autre navire, lui appartenant au lui ayant appartenu.
Le systeme edifie par Ia Convention
s'adaptait parfaitement, dans Ia majeure
partie des cas, aux modes de propriete et
d'exploitation des navires prevalant au
milieu de ce siecle, en un temps au
coexistaient d'une part une multiplicite
de navires isoles appartenant chacun a
un proprietaire bien identifie (le "registered owner " vise par le texte anglais de
Ia Convention) et d'autre part des flottes
entieres d'unites toutes identifiables
comme appartenant a des puissantes
compagnies d'armement. » (11).
Art. 3 van het Verdrag Scheepsbeslag
Ievert aldus een compromis op waarbij,
enerzijds, de continentale Ianden ermede
akkoord gingen de mogelijkheid tot bewarend beslag op zeeschepen te beperken tot de zeevorderingen en, anderzijds,
Groot-Brittannie ermede instemde het
bewarend beslag toe te Iaten op een ander schip dan datgene waarop de zeevordering betrekking had.
Mijns inziens moet dit compromis aangenomen worden zoals het is met alle
implicaties vandien, zonder dat het nag
dient getoetst te worden aan de gronden
waarop naar Belgisch recht de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar berust.
5. Art. 9 van het Verdrag luidt als
volgt:
« Geen enkele bepaling van dit Verdrag mag worden beschouwd als scheppende een recht op een vordering, die
buiten de bepalingen van dit Verdrag
niet zou bestaan ·naar de wet, toe te pas(11) Liber amicorum L. Tricot, biz. 427.
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sen door de rechter, voor wien het geschil aanhangig is gemaakt;
Dit Verdrag kent de eisers generlei
recht van zaaksgevolg toe buiten dat, verleend door laatstgenoemde wet of het
Verdrag op de voorrechten en hypotheken op zeeschepen, indien dit laatste toepasselijk is ».
Die op het eerste gezicht wellicht ietwat merkwaardig aandoende bepaling
betekent volgens Mter J.T. Asser niets
anders dan dat door de Conventie geen
wijziging wordt gebracht in het materiele recht dat in een bepaald geval van
toepassing is op de vordering ter verzekering waarvan beslag gelegd is (12).
Volgens art. 2, 2°, van het Verdrag betekent « het beslag » in de zin van het
verdrag « de vaststelling van een schip
na verlof van de bevoegde rechterlijke
autoriteit ter bewaring van een zeevordering, maar het omvat niet de inbeslagneming van een schip tot tenuitvoerlegging
van een executorialen titel ».
Met de mogelijkheid dat het bewarend
beslag op zeeschepen wordt omgezet in
een uitvoerend beslag, oak al is het schip
geen eigendom van de schuldenaar,
wordt in de artt. 1548, 1550, tweede lid,
1555, eerste lid, en 1557, eerste lid,
Ger.W., opgenomen in hoofdstuk V gewijd aan het uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen, uitdrukkelijk
rekening gehouden.
Die mogelijkheid is een gevolg van de
eigen aard van de zeevordering en de
speciale band die tussen die vordering
en het schip door een Verdrag
Scheepsbeslag werd gelegd, maar brengt
niet mee dat de schuldeiser over een persoonlijke vordering tegen de scheepseigenaar beschikt noch dat aan zijn
schuldvordering enig voorrecht of volgrecht wordt verbonden.
Er kan dan ook te dezen geen sprake
zijn van een schending van art. 9 van
het Verdrag Scheepsbeslag noch van art.
46 van de Zeewet dat de persoonlijke
aansprakelijkheid van de scheepseigenaar bepaalt.
Op de regel dat het Verdrag « generlei
recht van zaaksgevolg » toekent client te
dezen niet nader te worden ingegaan, nu
er voor de feitenrechters geen betwisting
was over het eigendomsrecht van eiseres
op het schip op het ogenblik dat de zee~
vordering is ontstaan.
(12) Nederlands Juristenblad 1953, nr. 35,
biz. 778.
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Dat de door het Verdrag Scheepsbe~
slag georganiseerde beslagprocedure tot
gevolg heeft dat aan de schuldeiser een
grotere zekerheid wordt verschaft voor
de betaling van zijn zeevordering dan hij
zou verkrijgen door gelijk welk voor~
recht en hij dank zij het bewarend beslag een praktisch sluitende zekerheid
tot betaling verkrijgt is zo door de opstellers van het verdrag en door de wet-

aanpassingen met betrekking tot deze
garantie kunnen worden opgelegd.

gever gewild (13).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

6. Anders dan in de toelichting bij het
eerste onderdeel van het middel wordt
gesuggereerd, geef ik U ter overweging
uw rechtspraak staande te houden, oak
al worden er door de rechtsleer aangaande bepaalde consekwenties, die hier
evenwel niet aan de orde zijn, bezwaren
gemaakt.
Uw rechtspraak vindt m.i. wel steun in
de verslagen van het Internationaal Maritiem
Comite
dat
het
Verdrag
Scheepsbeslag voorbereidde.
De interpretatie die door het Hof aan
art. 3 van het Verdrag en aan art. 1469
Ger.W. werd gegeven, wordt trouwens
door de Belgische rechtspraak eenparig

gevolgd (14).
Dat het C.M.I.-ontwerp van de conferentie van Lissabon in 1985 een paging
heeft ondernomen om het bewarend
scheepsbeslag te beperken tot de gevallen van de door het tweede antwerp van
Lissabon 1985 beperkte lijst van
scheepsvoorrechten, tot de gevallen van
scheepshypotheek, tot de gevallen van
betwisting over eigendom of bezit en ten
slotte tot de gevallen waar de scheepseigenaar of de rompbevrachter persoonlijk
aansprakelijk zijn en nog steeds eigenaar of rompbevrachter zijn op het ogenblik van het beslag, doet aan de voormelde interpretatie van het Verdrag
Scheepsbeslag van Brussel geen afbreuk.
7. Het tweede onderdeel van het middel dat betrekking heeft op de door eieseres gestelde borgstelling lijkt me niet
ontvankelijk, nu het arrest vaststelt dat
de door eiseres verstrekte borgstelling
niet het gevolg is van een rechterlijke
uitspraak, zodat geen beperkingen of

(13) L. DELWAIDE, noot Bewarend beslag op
zeeschip, onder arrest Hof van Beroep te
Gent, 15 dec. 1992, J.P.A.-R.H.A. 1993, blz. 299.

(14) Zie « Kroniek van Zeerecht » door L.
DELWAIDE en J. BLOCKX, in T.B.H, 1991, blz.
1020, nr, 239.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 8050)

Over het middel gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1413 en 1469,
§ 1 en § 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
46 van de Zeewet, 3, 1° en 4°, en 9 van
het Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen
inzake conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei
1951 en goedgekeurd bij wet van 14
maart 1961, 2 en 8 van het Internationaal Verdrag strekkend tot vaststelling van zekere eenvormige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken
op zeeschepen, ondertekend te Brussel
op 10 april 1926 en goedgekeurd bij wet
van 20 november 1928,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van de beschikking van de eerste rechter, na vastgesteld te hebben dat
de verweerster niet over een vordering
ten aanzien van de eiseres beschikt, de
bij de beslagrechter ingestelde vordering
van de eiseres niettemin ongegrond verklaart, op grand dat het bewarend
scheepsbeslag moet voldoen aan het gestelde in het verdrag van 10 mei 1952 dat
in het Belgisch recht werd opgenomen
door de wet van 4 december 1961 en
thans opgenomen is in de artikelen 1467
tot 1480 van het Gerechtelijk Wetboek;
dat de partijen niet betwisten dat de onderhavige vordering een zeevordering is,
zoals bepaald in artikel 1, 1°, van het
verdrag van 10 mei 1952 en overgenomen door artikel 1468 van het Gerechtelijk Wetboek; dat de eiseres niet aantoont dat de juiste interpretatie van
bovenvermelde verdragsregels ertoe zou
leiden dat de uitzonderingen op de algemene regel - volgens welke enkel op
scilepen van de debiteur van de verdering beslag gelegd kan worden - beperkt blijven tot de uitzonderlijke situatie van bevrachting met overgave van
rederschap; dat de voorbereidende werkzaamheden van het verdrag van 10 mei
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1951 dienstig zijn om 'de artikelen van
het Gerechtelijk Wetboek met betrek~
king tot dit bewarend beslag op zeesche~
pen te begrijpen; dat hierbij niet verwaarloosd mag worden dat de nationale
delegaties hun nationaal recht weergaven en met de eigen nationale belangen
rekening hielden; dat niet hoofdzakelijk
met de Nederlandse interventie rekening
gehouden moet worden om de inhoud
van artikel 3 van het verdrag van 10 rnei
1952 juist weer te geven; dat deze Nederlanse interventie trouwens ingegeven is
door het Nederlands recht waarin men
zich voor bepaalde zeevorderingen tegen
de reder in plaats van tegen de eigenaar
van het zeeschip moet richten en derhalve voor het Belgisch recht niet bepalend
kan zijn; dat artikel 3, 4'\ ~n werkelijkheid als uitsluitende bedoelmg heeft gehad een verdere beperking te verlenen
aan de « sister-ship clause » : in geval
van overgave van rederschap of in aile
andere gevallen waarin een ander persoon dat de werkelijke eigenaar persoonlijk instaat voor de zeeschuld, kan geen
beslag gelegd worden op de andere schepen van de scheepseigenaar; dat de « sistership clause » in dat geval uitsluitend
toepasselijk is op andere schepen van de
debiteur van de zeeschuld; dat de eiseres
evenmin aantoont dat artikel 1469, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek zeer restrictief is en dat de door verweerster in
aansluiting in met vaststaande rechtspraak gegeven interpretatie tot gevolg
zou hebben dat aan artikel 1469, § 1, van
het Gerechtelijk Wetboek elke zin ontnomen wordt· dat overeenkomstig de verschillende 'onderdelen van artikel 1469
van het Gerechtelijk Wetboek beslag gelegd kan worden op het schip waarop de
zeevordering betrekking heeft, onverschillig of de eigenaar of een andere persoon instaat voor de zeeschuld, zoals bedoeld in artikel 1468 van het wetboek;
dat artikel 1469, § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek van het gestelde in artikel1469,
§ 1, niet afwijkt, doch toelaat, enerzijds,
ook beslag te leggen op andere schepen
waarvan de bevrachter met overdracht
van rederschap of de andere personen ·
die voor de zeeschuld instaan, eigenaar
zijn, en aanstipt, anderzijds, dat wanneer de bedoelde bevrachter of een andere persoon dan de eigenaar van het
schip voor de zeeschuld instaat, beslag
gelegd mag worden op de andere schepen van de eigenaar dan dat waarop de
zeeschuld betrekking heeft; dat aangeno~
men moet worden dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 10 mei 1976 wel
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degelijk de wordingsgeschiedenis van
het Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen
inzake conservatoir beslag op zeeschew
pen, ondertekend te Brussel op 10 mei
1952, heeft onderzocht, nu in het middel
tot cassatie de schending van artikel
1469 van het Gerechtelijk Wetboek en
van artikel 3, 4°, van voormeld verdrag
werd ingeroepen; dat de voorbereidende
werkzaamheden niet toelaten te komen
tot een andere redengeving dan deze van
het Hof; dat de eiseres haar interpretatie
tracht te steunen op artikel 9 van het
verdrag van 10 mei 1952, naar luid waarvan geen enkele bepaling van het verw
drag beschouwd mag worden als << scheppende een recht op een vordering, die
buiten de bepalingen van het Verdrag
niet zou bestaan volgens de wet, toe te
passen door de rechter voor wie het geschil aanhangig is gemaakt »; dat met de
verweerster wordt aangenomen dat artikel 9, eerste lid, van het Verdrag geen
beletsel kan vormen voor bepalingen in
het verdrag die betrekking hebben op
mogelijkheden en voorwaarden van bewarend beslag op een zeeschip; dat voormeld artikel 9 het scheppen van persoonlijke vorderingen bedoelt; dat het recht
tot beslag toegekend aan zeevorderingen
onafhankelijk is van het al dan niet bew
staan van persoonlijke vorderingen; dat
de uitoefening van een verzoek tot beslag evenmin verbonden is aan de uitoefening van een volgrecht inherent aan
een maritiem voorrecht of hypotheek;
dat een gevolg van een bewarend beslag
op een zeeschip, niet toebehorend aan de
schuldenaar van een zeevordering, kan
zijn dat na uitspraak ten grande het
schip verkocht kan worden zonder dat
de eigenaar van het schip tot betaling
veroordeeld werd; dat indien anders geoordeeld zou worden, het bewarend beslag herleid zou worden tot een wettelijk
drukkingsmiddel waarop de schuldeiser
geen recht heeft; dat het stellen van een
garantie in ruil voor de opheffing van
het beslag op het schip geen afbreuk
doet aan artikel 9 van het verdrag; dat
de garantie enkel beoogt het beslag, dat
een bestaande vordering waarborgt, te
vervangen, en de eventuele realisatie
hiervcin slechts een gevolg is; dat de door
de eiseres verstrekte borgstelling niet
het gevolg is van een rechterlijke uitspraak, zodat geen beperldngen of aanpassingen met betrekking tot deze ga·
rantie opgelegd kunnen worden; dat het
g~dane voorbehoud in overeenstemming
is met artikel 5, derde lid, van het ver-
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drag van 10 mei 1952 naar luid waarvan
het verzoek tot opheffing van het beslag
tegen een zodanige zekerheidsstelling
niet uitgelegd kan worden als een erkenning van aansprakelijkheid van de eigenaar van het schip; dat het voorbehoud
evenmin toelaat deze borgstelling aan te
passen; dat, volledigheidshalve, vermits
de verweerster bewarend beslag op het
schip mocht leggen, ook voor schuldvorderingen die gebeurlijk niet ten laste
van de scheepseigenaars vallen, de borgstelling die het beslag vervangt, dezelfde
draagwijdte moet hebben; dat de borgstelling zuiver en onvoorwaardelijk moet
zijn en de borg zich duidelijk moet uitdrukken tot wat hij zich verbindt; dat de
verweerster gerechtigd zou zijn een
borgstelling die daaraan niet beantM
woordt, te weigeren; ... dat onderhavig
scheepsbeslag inderdaad een afwijking
is van het gemeen recht omdat de
schuldeiser normalerwijze enkel de goeM
deren van de schuldenaar voor de betaM
ling van de schulden moet aanspreken;
dat de wetgever hierdoor de schuldeiser
is willen tegemoetkomen, die meestal
uitzonderlijk en kortstondig over een
mogelijkheid beschikt om voor zijn
schuldvordering een bewarende maatreM
gel te treffen,
teiWJjl, eerste onderdeel, artikel 3, 1°,
van het Internationaal Verdrag tot het
brengen van eenheid in sommige bepaM
lingen inzake conservatoir beslag op zeeM
schepen, ondertekend te Brussel op 10
mei 1952, en artikel 1469, § 1, van het
Gerechtelijk Wetboek bepalen dat bewaM
rend beslag gelegd kan worden, hetzij op
het schip waarop een zeevordering beM
trekking heeft, hetzij op enig ander
schip, toebehorend aan hem die op het
ogenblik van het ontstaan van de zeevorM
dering eigenaar was van het schip waarM
op de inschuld betrekking heeft; deze beM
palingen niet afwijken van de algemene
regel van het continentaal recht, welke
ook in artikel 1413 van het Gerechtelijk
Wetboek gehuldigd wordt, volgens welke
een schuldeiser slechts op de goederen
van zijn schuldenaar bewarend beslag
kan leggen, noch van de regel van het
Belgisch recht (artikel 46 van de Zeewet)
volgens
welke de scheepseigenaar
slechts aangesproken kan worden in geM
val van een persoonlijke tussenkomst
van de kapitein, en hij daarentegen niet
aansprakelijk is voor de verbintenissen
aangegaan door de bevrachter; aan deze
algemene regel geen afbreuk wordt geM
daan door de bepalingen van artikel 3,
4°, van het Internationaal Verdrag en
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1469, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
volgens welke de schuldeiser in geval
van een bevrachtingsovereenkomst bew
treffende een schip met overgave van reM
derschap, alsmede in « alle gevallen
waarin een ander persoon dan de eigew
naar voor een zeeschuld instaat », beslag
mag leggen op het betrokken schip, oak
al is dat niet de eigendom van de bedoelde bevrachter of van die « andere persoon »; die bepalingen immers, blijkens
de voorbereiding van het Internationaal
Verdrag, slechts uitzonderingen in het leM
ven roepen ten aanzien van welbepaalde
schuldenaars, met name de bevrachters
met overgave van rederschap en de andere personen, inzonderheid de « reders », in de zin van het Nederlands
recht, die zelf de kapitein hebben aangesteld; deze uitzonderingen, ten deze niet
toepasselijk, niet toelaten de genoemde
algemene regel in alle gevallen terzijde
te schuiven; de verdere gelding van die
algemene regel integendeel bevestigd
wordt door de bepalingen van artikel 9
van het Internationaal Verdrag1 naar
luid waarvan geen enkele bepaling van
het verdrag beschouwd mag worden als
scheppende een recht op een vordering
die buiten de bepalingen van dit verdrag
niet zou bestaan volgens de op het geM
schil toepasselijke wet, en het verdrag
aan de eisers geen enkel recht van
zaaksgevolg toekent, buiten dat welk
verleend is door de laatstgenoemde wet
of door het verdrag op de voorrechten en
hypotheken op zeeschepen; uit artikel 9
met andere woorden volgt dat het verM
drag de mogelijkheid van bewarend beM
slag slechts opent in die gevallen waar,
overeenkomstig het toepasselijk interne
recht, de beslaglegger een rechtsvordeM
ring ten grande of een voorrecht heeft
op het schip of, in staten zoals Belgie,
waar zakelijke vorderingsrechten in de
regel niet bestaan, hij een persoonlijke
vordering heeft op de eigenaar van het
schip,
zodat het arrest, door te beslissen dat
de verweerster bewarend beslag mocht
leggen op het schip van de eiseres, ook
al had zij geen vordering ten opzichte
van de eiseres, de regel miskent volgens
welke bewarend beslag slechts gelegd
mag worden op de goederen van een
schuldenaar (schending van artikel 1413
van het Gerechtelijk Wetboek), evenals
de regel volgens welke de scheepseigenaar niet aansprakelijk is voor de verM
bintenissen aangegaan door de bevrachter ( schending van artikel 46 van de
Zeewet), aan de bepalingen van het InM
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ternationaal Verdrag en de overeenkomstige bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek, die de mogelijkheid van bewarend beslag op zeeschepen openen, een
draagwijdte verleent welke die bepalingen niet hebben (schending van de artikelen 3, 1° en 4°, van het Internationaal
Verdrag tot het brengen van eenheid in
sommige bepalingen inzake conservatoir
beslag op zeeschepen, ondertekend te
Brussel op 10 mei 1952 en goedgekeurd
bij wet van 24 maart 1961, en 1469, § 1,
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek), en in
hoofde van de verweerster, in strijd met
de bepalingen van artikel 9 van het Internationaal Verdrag, een verhaalsrecht
erkent, welke deze niet uit het intern
recht, maar uit het enkele leggen van
het bewarend beslag zou putten (scherrding van artikel 9 van het genoemde Internationaal Verdrag); het arrest derhalve niet wettelijk verantwoord is,

en te1wijl, tweede onderdeel, artikel 9
van het Internationaal Verdrag tot het
brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10
mei 1951, bepaalt dat geen enkele bepaling van het verdrag beschouwd mag
worden als scheppende een recht op een
vordering die buiten de bepalingen van
dit verdrag niet zou bestaan volgens de
op het geschil toepasselijke wet, en dat
het verdrag aan de eiseres geen enkel
recht van zaaksgevolg toekent, buiten
dat welke verleend is door de laatstgenoemde wet of door het verdrag op de
voorrechten en hypotheken op zeeschepen; uit die bepalingen volgt dat de eigenaar-van een zeeschip waarop bewarend
beslag gelegd is, ter opheffing van dat
beslag niet verplicht kan worden een zekerheid te stellen die de betaling waarborgt van een schuld welke in zijnen
hoofde niet bestaat; het omgekeerde aannemen erop neerkomt dat de beslaglegger, door het enkele feit van het beslag,
een persoonlijk vorderingsrecht lastens
de
scheepseigenaar bekomt; zulke
creatie van een vorderingsrecht evenwel
in strij d is met de hierv66r aangehaalde
bepalingen van artikel 9 van het lnternationaal Verdrag; zulke creatie eveneens
in strijd zou zijn met de opzet welke ten
grondslag ligt aan het Internationaal
Verdrag strekkend tot vaststelling van
zekere eenvormige regelen betreffende
de voorrechten en hypotheken op zee~
schepen, ondertekend te Brussel op 10
april 1926 en goedgekeurd bij wet van 20
november 1928, hetwelk beoogt het
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scheepskrediet te bevorderen, dienvolgens de verhaalmogelijkheden van de
schuldeisers beperkt en aldus slechts
een beperkt aantal vorderingen voorziet
van een voorrecht, en meteen oak van
een verhaalrecht op het schip,
zodat het arrest, door te beslissen dat
de door de eiseres gestelde waarborg dezelfde draagwijdte moet hebben als het
bewarend beslag, en bijgevolg oak betrekking kan hebben op schuldvorderingen die gebeurlijk niet ten laste van de
eiseres, scheepseigenaar, vallen, in hoofde van de verweerster, in strijd met de
bepalingen van artikel 9 van het Internationaal Verdrag, een verhaalsrecht erkent, welke deze niet uit het interne
recht, maar uit het enkele leggen van
het bewarend beslag zou putten (schen~
ding van artikel 9 van het Internationaal
Verdrag tot het brengen van eenheid in
sommige bepalingen inzake conservatoir
beslag op zeeschepen, ondertekend te
Brussel op 10 mei 1952 en goedgekeurd
bij wet van 24 maart 1961 en, voor zoveel
nodig, van de artikelen 2 en 8 van het
Internationaal Verdrag strekkend tot
vaststelling van zekere eenvormige regelen betreffende de voorrechten en hypo~
theken op zeeschepen, ondertekend te
Brussel op 10 april 1926 en goedgekeurd
bij wet van 20 november 1928); het arrest
derhalve niet wettelijk verantwoord is :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres baar schip Heinrich aan de B.V.
Bacol-Line had vervracht, dat de bevrachter bunkerolie door verweerster had doen leveren en dat verweerster tot zekerheid van haar
vordering bewarend beslag had gelegd op het schip; dat het arrest
vaststelt dat de partijen het eens
zijn dat de vordering een zeevordering is, zoals bepaald in artikel 1, 1°,
van bet Internationaal Verdrag van
10 mei 1952 tot het brengen van
eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen, en in artikel 1468 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de artikelen
1468 en 1469 van het Gerechtelijk
Wetboek, die in zoverre een specifiek van artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek afwijkend stel-
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stel inhouden, bepalen welke zeeschepen tot waarborg van een zeevordering voor bewarend beslag vatbaar zijn en welke de zeeschulden
zijn die tot dit beslag wettelijk aanleiding kunnen geven; dat, overeenkomstig de verschillende onderdelen
van artikel 1469, beslag kan worden
gelegd op het schip waarop de zeevorde!ing betrekking heeft, onverschilhg of de eigenaar of een andere
persoon instaat voor de zeeschuld in
de zin van het bedoelde artikel 1468;
Overwegende dat artikel 1469, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek, niet
afwijkt van de bepalingen van § 1
van dit artikel betreffende de inbeslagneming van het schip waarop de
zeeschuld betrekking heeft, maar
aanstipt, enerzijds, dat beslag ook
mag worden gelegd op de andere
schepen waarvan de bevrachter met
overdracht van het rederschap of de
andere personen die voor de zee-

schuld instaan, eigenaar zijn, en, anderzijds, dat, wanneer bedoelde bevrachter of een andere persoon dan
de eigenaar van het schip voor de
zeeschuld instaat, het beslag niet
mag worden gelegd op andere schepen van de eigenaar dan dat waarop
de zeeschuld betrekking heeft;
Overwegende dat, krachtens artikel 9 van het Verdrag van 10 mei
1952, geen enkele bepaling van het
verdrag beschouwd mag worden als
scheppende een recht op een verdering die buiten de bepalingen van
het verdrag niet zou bestaan valgens de op het geschil toepasselijke
wet en het verdrag aan de eisers generlei recht van zaaksgevolg toekent
buiten dat, verleend door laatstgenoemde wet of het Verdrag op de
Voorrechten en Hypotheken op Zeeschepen, indien dit laatste toepasselijk is; dat die bepaling beduidt dat
het verdrag van 10 mei 1952 geen
nieuwe vorderingen of vorderingsrechten in het Ieven roept en geen
verband houdt met de mogelijkhe·
den en voorwaarden van bewarend
beslag op een zeeschip waarin het
verdrag voorziet; dat het arrest geen
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persoonlijke vordering tegen de
scheepseigenaar noch een volgrecht
op diens schip toekent;
Overwegende dat de regel dat de
scheepseigenaar overeenk.omstig artikel 46" van de Zeewet ten grande
niet aansprakelijk is voor de verbintenissen aangegaan door de bevrachter, er niet aan in de weg staat
dat in de door artikel 1469 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarden, de schuldeiser een bewarend beslag kan leggen op het schip
waarop de zeevordering betrekking
he eft;
Overwegende dat het arrest, dat
op grond van de specifieke bepalingen van artikel 1469 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt dat een
bewarend beslag mogelijk was in de
door het arrest genoemde omstandigheden en dat de bepaling van artikel 9 va~ het genoemde verdrag er
met aan m de weg staat dat dit bewarend beslag zou worden toegestaan, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door eiseres « verstrekte
borgstelling niet het gevolg is van
een rechterlijke uitspraak » en op
grond hiervan oordeelt dat « geen
beper kingen of aanpassingen met
betrekking tot deze garantie kunnen
worden opgelegd >>;
Dat, nu dit oordeel dat door de eiseres niet wordt aangevochten de
beslissing van de appelrechter
draagt, het onderdeel, dat tegen
overtollige redenen is gericht niet
ontvankelijk is;
'

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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1 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzit~
ter: mevr. BaeteMSwinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de
h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
Advocaat: mr. Simont.
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REGELING - RECHTSPOSITIE VAN SOMMIGE
PERSONEELSLEDEN - DECR. 27 MAART 1991.

4° ONDERW!JS 3e KAMER - 4 oktober 1993

ZIEKTE· EN
KERING -

!NVALIDITEITSVERZE-

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
ORTHOPEDISCHE VERSTREKKINGEN VOORSCHRIF'"£ BEVOEGDE ARTS - NOMENCLATUUR.

Om vergoed te lwnnen worden moeten
de uitvoering en de aflevering van de
prestaties van een orthopedist noodzakelijk voorafgegaan worden van een

voorschrift van de bevoegde arts. (Art.
29, § 2, eerste lid, en § 8, eerste lid, bij-

GESUBSIDIEERD VRIJ

ONDERWIJS - VLAAMSE GEMEENSCHAP VOORRANGSREGELING DECR. 27 MAART 1991
- ANCI:i;:NNITEIT.

1o De dienstbetrekking van de perso-

neelsleden van het gesubsidieerd vrij
onderwijs die onder een statuut zijn
geplaatst, wordt niet statutair geregeld, nu zij uit een arbeidsovereenkomst is ontstaan; de arbeidsrechtban~
ken nemen derhalve kennis van de
desbetreffende geschillen op grond van
art. 578, 1°, Ger. W. (Deer. Vl. van 27
maart 1991 betreffende de rechtsposi~
tie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de ge~
subsidieerde psycho~medische sociale
centra.) (1)

lage K.B. 16 nov. 1973.)

(V... T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MliTUALITEITEN)

(A.R. nr. 8398)

4 oktober 1993 - 3e kamer - Voorzit~
ter: de h. Verougstraete, waarne~
mend voorzitter - Verslaggever: de h.
WaUters - Gelijkluidende conclusie van
mevr. De Raeve, advocaat~generaal
Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

2° Hoewel in de regel een nieuwe wet
niet enkel van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan, maar ook op de gevolgen van
onder de vroegere wet ontstane toe~
standen die zich voordoen of die voort~
duren onder vigeur van de nieuwe wet,
wordt van die regel echter afgeweken
wanneer de onmiddellijke toepassing
van de nieuwe wet afbreuk zou doen
(1) Zie concl. van proc.-gen. Lenaerts voor
Cass., 30 nov. 1992, R. W., 1992-93, 1055; Memorie van Toelichting Vlaamse Raad, st. 471
(1990~91), nr. 1, blz. 13 e.v., c£. R.v.St., nr,
32.320 van 24 maart 1988~1989.
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aan toestanden die berust-en op een
andere juridische grondslag dan deze
voorzien in de nieuwe regeling (2).
3° en 4° Art. 21, § 1, f, Deer. Vi. 27 maart

1991 dat in een nieuwe regeling voorziet inzake beiiindiging van tijdelijke
contracten, bepaalt niet dat een onder
de gelding van de oude regeling regelmatig gegeven opzegging haar uitwerking verliest en dat de diensten waaraan aldus een einde is gemaEJkt, nag in
aanmerking komen voor de berekening van de dienstanciiinniteit bedoeld
in art. 23, § 1, 1°, van luJtzelfde decreet.
(GESUBSIDIEERDE VRIJE LAGERE JONGENSSCHOOL V.Z.W. T. VANDEN BOGAERDE)
ARREST

(A.R. nr. S.93.001l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1992 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge gewezen;
Over het eerst·e middel, gesteld als
volgt: « schending van artikel 578, enig
lid, 1° van het Gerechte!ijk Wetboek, en
voor zoveel als no dig van artikel 1, tweede lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing oordeelt dat de zaak terecht
bij de arbeidsrechtbank werd aanhangig
gemaakt, op grand van het motief dat in
de voorbereidende werkzaamheden van
de Vlaamse Raad werd vermeld : " Samengevat kan dus gesteld worden dat de
arbeidsrechtbanken kennis nemen van
de betwistingen voortvloeiend uit het statuut en de aanvullende bepalingen in het
gesubsidieerd vrij onderwijs, en dit in
beginsel na uitputting van de interne beroepsprocedures" (arrest blz. 11, tweede
en derde alinea), en eiseres veroordeelt
tot betaling van schadevergoeding jegens
verweerder,
terwijl overeenkomstig artikel 578,
enig lid, 1° van het Gerechtelijk Wetboek,
de arbeidsrechtbank kennis neemt van
de geschillen inzake arbeidsovereenkomsten (... ); de arbeidsrechtbank aldus be~
voegd is uitspraak te doen over geschil~
(2) Zie Cass., 9 sept. 1993, A.R. nr. 8426, A.C,
1993, nr. 337.
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len in verband met een door een arbeidsovereenkomst beheerste dienstbetrekking, doch niet over geschillen in verR
band met een statutaire dienstbetrekking; de statutaire dienstbetrekking van
de personeelsleden van de door het Rijk
(de Gemeenschap) gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs immers,
gelet op artikel 1, tweede lid van de ArR
beidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
niet onder de toepassing van deze wet
vallen; de statutaire dienstbetrekking
veronderstelt dat algemene en onpersoonlijke bepalingen gelding hebben ingevolge een eenzijdige aanstellingsakte;
de bij decreet van 27 maart 1991 (betref~
fende de rechtspositie van somniige personeelsleden van het gesubsidieerd on~
derwijs en de gesubsidieerde psycho~me~
disch-sociale centra) ingevoerde rechts~
positieregeling het bij artikel 12bis, § 3,
van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging
van rmmrnige bepalingen van de onderwijswetgeving (ingevoegd bij wet van 11
juli 1973) bedoelde statuut uitmaakt, dat
wil zeggen het geheel van algemene en
onpersoonlijh~e bepalingen (inzake aana
werving, tewerkstelling, tucht, ontslag,
... ) die op de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs toepasselijk
vvorden door een eenzijdige aanstellingsalde; betwistingen inzake de gelding van
dit. statuut en de toepassing etvan derhalve niet tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren; verweerders
vordering geschraagd was op de gelding
en de toepassing van bedoeld statuut, ingevoerd bij het genoemde decreet van 27
maart 1991,
zoda.t de arbeidsrechtbank, en later
het arbeidshof, zich niet bevoegd konden
verklaren kennis te nemen van onderhavige beiwisting (schending van alle in de
aanhef van het middel genoemde wetsbepalingen) » :

Overwegende dat, krachtens het
decreet van 27 maart 1991, betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsledBn van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, de
dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs geregeld is door algemene
en onpersoonlijke bepalingen die,

blijkens de artikelen 20, § 1, 31, § 2,
en 40, § 4, van dat decreet, op die
personeelsleden toepasselijk worden
door een arbeidsovereenkomst en
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niet ingevolge een eenzijdige aanstelling;
Dat hoewel die personeelsleden
aldus onder een statuut zijn geplaatst, hun dienstbetrekking niet
statutair geregeld is, nu zij uit een
arbeidsovereenkomst is ontstaan;
Dat de arbeidsgerechten derhalve
op grand van artikel 578, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek kennis nemen
van geschillen betreffende voormelde bepalingen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: « schending van artikelen 21, § 1,
enig lid, f, 23, § 1, eerste lid, 1°, 24, § 1,
eerste lid en 76, § 3 van het Decreet van
de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart
1991 betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde
psycho-medisch~sociale centra (B. St., 25
mei 1991, 11.481 e.v.),
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat
" de vraag is of een op 1 juni 1991 !opende toestand zoals deze van (verweerder)
onder toepassing valt van (het) nieuwe
decreet (van 27 maart 1991 betreffen~
de de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd
onderwijs en de gesubsidieerde psycho~
medisch~sociale centra)" (arrest p. 4~5)
en dat "de opzegging die (eiseres) heeft
gegeven op 21 februari 1991 volkomen
regelmatig was" (arrest p. 5, voorlaatste
alinea), oordeelt dat, gelet op artikel 21,
§ 1, enig lid, f van genoemd decreet,
"oak zonder enige opzegging de tijde~
lijke aanstelling van (verweerder) zou
beeindigd zijn op 30 juni 1991, met ande~
re woorden: de opzegging op 21 februari
1991 volkomen regelmatig gegeven, heeft
door het decreet geen effect meer gesorteerd vermits de aanstelling hoe dan oak
eindigt op 30 juni 1991" (arrest p. 6~7),
dat in artikel 76, § 3 het bedoelde decreet
"duidelijk (zegt) dat het toepasselijk is
op de personeelsleden voor wie op 1 juni
1991 toelagen werden uitgekeerd, zoals
(verweerder), en die als tijdelijke worden
beschouwd in de zin van dit decreet "
(arrest) p. 8, voorlaatste alinea), dat "de
opmerking van (eiseres) dat de term
" personeelsleden " doet veronderstellen
dat het om personen gaat die nag in
dienst zijn niet op(gaat) vermits artikel
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21, § 1, f, stelt dat de tijdelijke aanstelling in een wervingsambt uiterlijk op het
schooljaar of de leergang waarvoor de
aanstelling werd gedaan, (e'indigt) met of
zonder opzegging" (arrest p. 9, vierde
alinea) en besluit dat "uit de samenlezing van artikel 21, § 1, f en van artikel
76 § 3 dient besloten dat het Decreet
va~ 27 maart 1991 toepasselijk is op de
lopende toestand van (verweerder) op 1
juni 1991 " (arrest p. 9, in fine) dat "gelet
op de toepasselijkheid van het Decree;~
(eiseres) dit (diende) toe te passen en ZlJ
de voorrangsregels ingeschreven in arti~
kel 23 (moest) naleven, wat niet gebeurde" (~rrest p. 10, tweede alinea), d.at
"vermits (eiseres) de voorrang heeft miskend van (verweerder) die op geldige
wijze zijn kandidatuur heeft gesteld voor
een aanstelling in een tijdelijke betrekking, zij tekortgekomen (is) aan (een)
haar bij decreet opgelegde verphchtmg,
zodat zij bij het voorrang hebbend personeelslid schade heeft veroorzaakt, dat
aanspraak kan maken op de betrekking
krachtens zijn voorrang 11 (arrest p. 11,
vijfde alinea), dat " vermits niet betwist
wordt dat (verweerder) behoort tot de
eerste voorranghebbende categorie personeelsleden, hij correct zijn wil op de in
artikel 23, § 1, 1o voorgeschreven wijze
heeft uitgedrukt oro van zijn voorrang te
genieten en vermits niet kan worden ingegaan op zijn (vraag tot) aanstelling op
1 september 1991 in zijn gekandideerde
functie, (eiseres) gehouden (is) hem
schadeloos te stellen" (arrest p. 11, voorlaatste alinea) en eiseres veroordeelt tot
betaling van een bedrag van 177.822,frank, bij de begroting van welk bedrag
vastgesteld wordt dat het voorrangsrecht
niet eerbiedigd werd op 1 september
1991,
terwijl het arbeidshof niet betwistte,
en integendeel beaamde, dat eiseres op
regelmatige wijze de overeenkomst met
verweerder had opgezegd op 21 februari
1991, met opzegtermijn van drie maanden, ingaand op 1 april 1991; overeenkomstig artikel 21, § 1, enig lid, f een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt
van rechtswege en zonder vooropzeg
voor het geheel of een deel van de op~
dracht eindigt uiterlijk op het einde van
het schooljaar of de leergang waarvoor
de aanstelling werd gedaan (... ) en deze
bepaling eveneens van toepassing wordt
verklaard ten aanzien van de personeelsleden die werden aangeworven overeenkomstig de voorheen bestaande rechtspositieregeling; blijkens de voorbereidende
werken op deze wetsbepaling deze laat-
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ste precisering ingevoegd werd nadat de
Raad van State had opgemerkt dat deze
regeling een ommekeer betekende ten
aanzien van de gevestigde rechtspraak
volgens welke een aanstelling voor onbepaalde tijd over de vakantieperiodes
heen doorloopt en de vraag gesteld diende te worden of de nieuwe bepaling onmiddellijk van toepassing zou zijn, met
name op de aanstellingen welke voor de
inwerkingtreding van het decreet voor
onbepaalde tijd zijn gedaan; aldus geenszins de bedoeling voorlag een onder de
gelding van de oude rechtspositieregeling doorgevoerd regelmatig ontslag onwerkzaam te verklaren en te vervangen
door een krachtens bet nieuwe decreet
ingestelde beEHndigingswijze van de
overeenkomst, met instelling van even~
tuele prioriteitsrechten; het regelmatig,
v66r de inwerkingtreding van het de~
creet van 27 maart 1991, doorgevoerde
ontslag derhalve valle gelding dient te
behouden, en geen grondslag kan bieden
voor de erkenning van prioriteitsrechten,
ongeacht de onmiddellijke toepasselijk~
heid van dit decreet, wat de beEHndi~
gingswijze van de overeenkomst betreft
en de mogelijke erkenning, van prioriteitsrechten, op de rechtssituatie van de
op het ogenblik van de inwerkingtreding
van het decreet nog niet ontslagen perso~
neelsleden; bij artikel 23, § 1, inzonder~
heid 1o van het genoemde decreet een
voorrangsregeling wordt ingesteld, ge~
grond, onder meer, op dienstancienniteit;
overeenkomstig de tweede paragraaf van
deze bepaling diensten waaraan een
einde gemaakt is door een ontslag over~
eenkomstig, onder meer, artikel 24 van
het decreet, wat wil zeggen door opzegging, niet in aanmerking komen voor de
berekening van de ancienniteit; verweer~
der derhalve, gelet op het regelmatig
doorgevoerd ontslag, geen beroep kon
doen op de dienstprestaties in de betrekking waarvoor hij werd opgezegd; de omstandigheid dat dit ontslag niet doorgevoerd werd overeenkomstig artikel 24
van het decreet, dat op het ogenblik van
dit ontslag nog niet van kracht was,
geen afbreuk kan doen aan het beginsel
dat dienstprestaties geleverd in een
dienstbetrekking waaraan door opzegging een einde werd gesteld, niet in aan~
merking kunnen komen voor de vaststelling van eventuele prioriteitsrechten; het
arbeidshof derhalve niet wettig, mede
onder verwijzing naar artikel 76, § 3 van
het bedoelde decreet, kon oordelen dat
verweerder prioritair was in de zin van
artikel 23 van het decreet, en bijgevolg
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eiseres niet kon verwijten deze vermeende prioriteitsrechten op 1 september 1991
te hebben miskend, noch verweerder
dientengevolge gerechtigd kon verklaren
op enige schadevergoeding (schending
van alle in de aanhef van het middel
aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 23, § 1, 1", van het Decreet
Rechtspositie Personeelsleden Ge·
subsidieerd Onderwijs, voorrang
hebben voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt, de personeelsleden, in het bezit van het vereiste, het voldoende geacht of ermee
gelijkwaardig
geacht bekwaamheidsbewijs, die bij de inrichtende
macht waar de betrekking te begeven is, in het te begeven ambt minstens 240 dagen dienstancienniteit
hebben in het hoofdambt, gespreid
over ten minste twee schoolj aren;
Dat, krachtens artikel 23, § 2, van
het decreet, diensten waaraan een
einde is gemaakt door een ontslag
overeenkomstig de artikelen 24 of 25
van het decreet, niet in aanmer king
komen voor de berekening van de
dienstancienniteit bedoeld in § 1, 1";
Overwegende dat artikel 76, § 3,
van het decreet bepaalt dat de personeelsleden voor wie voor de inwerkingtreding van het decreet weddetoelagen werden uitgekeerd doch
die voor een toepassing van het bepaalde in § 1 niet in aanmerking komen, als tijdelijke in de zin van het
decreet worden beschouwd, met
dien verstande dat de na 1 september 1985 gepresteerde gesubsidieerde diensten mede in aanmerking komen voor de berekening van de
ancH~nniteit bedoeld onder meer in
artikel 23;
Dat die gelijkstelling meebrengt
dat de hierboven aangehaalde regel
van artikel 23, § 2, ook geldt bij een
ontslag dat na 1 september 1985 en
v66r de inwerkingtreding van het
decreet gegeven werd, overeenkomstig de toen geldende regeling;
Overwegende dat artikel 21, § 1, f,
van het decreet bepaalt dat een tijdelijke aanstelling in een wervings-
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ambt voor het geheel of een dee!
van de opdracht van rechtswege eindigt uiterlijk op het einde van het
schooljaar of de leergang waarvoor
de aanstelling werd gedaan en dat
die bepaling eveneens van toepassing is ten aanzien van de personeelsleden die werden aangeworven
overeenkomstig de voorheen bestaande rechtspositieregeling;
Dat uit die bepalig niet volgt dat
beeindiging door ontslag van een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt met inachtneming van een opzeggingstermijn die op een tijdstip
als bedoeld in die bepaling afloopt,
geen uitwerking heeft, en dat de
diensten waaraan aldus een einde is
gemaakt, nog in aanmerking komen
voor de berekening van de dienstancienniteit bedoeld in artikel 23, § 1,
lo;

Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat verweerder v66r de inwerkingtreding
van de voormelde bepalingen van
het decreet door eiseres als onderwijzer werd aangeworven en uit die
betrekking werd ontslagen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, welke termijn op 30 juni 1991, dit is na de
inwerkingtreding van die bepalingen, afliep;
Dat het arrest oordeelt dat de
voormelde bepalingen van het decreet vanaf 1 juni 1991 op verweerders rechtspositie van toepassing
zijn en dat uit artikel 21, § 1, 1',
volgt dat de opzegging te dezen • regelmatig gegeven, door het decreet
geen effect meer heeft gesorteerd
vermits de aanstelling hoe dan oak
eindigt op 30 juni 1991 >;
Dat het arrest beslist dat verweerder op 1 september 1991 aanspraak
heeft op voorrang voor een tijdelijke
aanstelling bij eiseres, als bedoeld
in artikel 23, § 1, 1°;
Dat het arrest aldus de voormelde
bepalingen .schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Overwegende dat het derde middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
het beslist dat de arbeidsgerechten
ter zake bevoegd zijn; 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.
4 oktober 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Btitzler en
Verbist.

Nr. 394
2e KAMER - 5 oktober 1993

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - VERHANDELEN VAN DIEREN WAARAAN HORMONALE OF ANTI-HORMONALE
STOFFEN WAREN TOEGEDIEND,

2° DIEREN -

VERHANDELEN VAN DIEREN
WAARAAN HORMONALE OF ANTI-HORMONALE STOFFEN WAREN TOEGEDIEND - BEWIJS.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - VERHANDELEN VAN DIEREN WAARAAN HORMONALE OF ANTI-HORMONALE
STOFFEN WAREN TOEGEDIEND - VASTSTELLING DER OVERTREDING - PROCES-VERBAAL
- RECHT VAN VERDEDIGING.

Nr. 394
4o RECHT
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VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - VERHANDELEN VAN DIEREN WAARAAN HORMONALE
OF ANTI-HORMONALE STOFFEN WAREN TOEGEDIEND - VASTSTELLING DER OVERTREDING - PROCES-VERBAAL.

5o HOGER BEROEP RECHTSPLEGING IN
STRAFVERZWARING BEGRIP.

6° VONNISSEN

STRAFZAKEN
HOGER BEROEP
EENSTEMMIGHEID

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOGER
BEROEP - STRAFVERZWARING - EENSTEMMIGHEID - BEGRIP.

1° en 2° Nu de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van

stollen met hormonale of anti-hormonale werking geen bijzonder bewijs_middel voorschrijft, kan de rechter wt
alle hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, afleiden dat
dieren waaraan hormonale of antihormonale stoffen waren toegediend,
werden verhandeld (1).
3o en 4° Nu vervolging van en veroorde-

Jing wegens overtreding van de wet
van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met h?r·
monale of met anti-hormonale werkmg
geen vaststelling bij proces-verbaal
van een door de Koning aangewezen
ambtenaar vereist, wordt het recht van
verdediging niet geschonden wanneer
de strafbare feiten worden bewezen
door andere regelmatig verkregen en
overgelegde gegevens (2).
5° en 6° De vermelding door de appel-

rechters dat de als bijkomende straf
uitgesproken geldboete met eenpal'ige
stemmen wordt verhoogd, impliceert
dat de appelrechters met eenparige
stemmen hebben beslist tot de gehele
uitgesproken straf (3).
(1} Cass., 28 april 1992, A.R. nr. 5724 (AC.,
1991-92, nr. 453).
(2) Zie : Cass., 18 nov. 1987, A.R. nr. 6288
(A.C., 1987-88, nr, 166), en 12 mei 1993, A.R. nr.

384 (AC, 1993, m. 231).
(3) Zie : Cass., 11 nov. 1895 (Bull. en Pas.,
1896, I, 11); 12 mei 1958 (A.C., 1958, 722), en 24

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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(CLOET E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6334)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 12 december 1991
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Luc
C!oet:
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser wordt veroordeeld :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, inzonderheid 1, 4, § 2, 5, 9, 10, § 1.2, a, en 2,
b, alsook § 3, van de wet van 15 juli 1985
betreffende het gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale of met anti-hormonale werking,
doordat het bestreden arrest eiser, met
eenparige stemmen, voor de feiten van
strafbundel 447/91 inzonderheid voor de
feiten A1, A2, A3 en B (samen met de
feiten 1, 2 en 3 van strafbundel 1078/90),
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf
van zeven maanden en tot een geldboete
van 20.000 fr. en voor recht zegt dat eiser
verplicht is 5 fr. te betalen als bijdrage
(wet van 1/8/1985) op grand dat eiser
verder ten onrechte beweert dat « geen
enkele inbreuk op rechtsgeldige wijze
wordt bewezen daar de tenlasteleggingen
enkel steunen op staalnames genomen
op karkassen in het slachthuis en niet
op levend vee en dat om te kunnen vervolgen op basis van de wet van 15 juli
1985 de staalnames dienen te gebeuren
op levende dieren op het bedrijf ,; dat
deze bewering vooreerst niet opgaat voor
de vaststellingen verricht op 11 april
1990 die op het bedrijf van eiser gebeurden op levende dieren en waaromtrent
in de vorige alinea werd aangetoond dat
het om positieve vaststellingen ging wat
mei 1983, A.R. nr, 8044 (A.C., 1982-83, nr.
528), Te dezen was eenparigheid ill;derdaad
vereist nu de door de eerste rechter Ultgespro,ken geictboete werd verhoogd, terwijl de hoofdgevangenisstra£ werd bevestigd, oak al werd,
anders dan de eerste rechter, door de appelrechters voor de hoofdgevangenisstraf ten dele
uitstel verleend of al werd de duur van bet
door de eerste recbter toegekende uitstel in
beroep verminderd. (Cass., 30 sept. 1986, A.R.
nr. 393, A.C., 1986-87, nr. 57.)
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zeven dieren betreft; dat de overige monsternames gebeurden in een slachthuis
terecht overeenkomstig de wet van 5
september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel; dat de analyse
van de genomen monsters gebeurde
overeenkomstig de bepalingen van het
M.B. van 15 juni 1983 tot bepaling van
de laboratoriumtechnieken voor het opsporen van de veranderingen die wijzen
op een toediening aan dieren van stoffen
met hormonale of anti-hormonale werking en tot het opsporen van residuen
van dezelfde stoffen; dat geen enkele
wettelijke bepaling echter uitsluit dat op
grond van vaststellingen gedaan bij toepassing van de wet van 5 september 1952
eiser veroordeeld kan worden voor inbreuken op de wet van 15 juli 1985 door
hem gepleegd onder de door deze laatste
wet bepaalde voorwaarden, die ter zake
vervuld werden; dat door bet strafonder~
zoek en de behandeling van de zaak alle
in die strafbundel ten laste van eiser ge~
Iegde feiten, zoals hierna omschreven in
de bewoordingen van de wet, bewezen
zijn gebleven,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
op 6 juni 1991 ter zitting neergelegde ap~
pelconclusie d.d. 5/6/1991 (stuk 24 inv.
hof van beroep - zie p. 2, tweede helft,
en p. 3) op omstandige wijze betwistte
dat, op basis van monster~ of staalnames
op geslachte runderen of karkassen, te~
gen hem een veroordeling zou kunnen
uitgesproken worden op grond van de
wet van 15 juli 1985 betreffende het ge~
bruik bij dieren van stoffen met hormo~
nale of met anti~hormonale werking; dat
eiser meer in het bijzonder, onder verwijzing naar de artikelen 1 en 2 van
voormelde wet d.d. 1517/1985 en de parlementaire bespreking ervan alsook de
Parlementaire Commissie voor Volksgezondheid, Gezin en Leefmilieu, uitdrukkelijk aanvoerde dat de kwestige wetgeving handelt over levend vee en niet
over geslachte runderen of karkassen;
dat deze wetgeving, waarop het openbaar ministerie zich beroept zich in het
bijzonder strafrecht situeert en dus van
strikte interpretatie is en dient te zijn;
dat de wet van 15 juli 1985 niet « naar
analogie » toegepast kan worden op onderhavig geval gezien de ter zake verrichte staalnames op geslachte dieren of
karkassen geen rechtsgeldig bewijs uit~
maken van het feit dat eiser enig levend
dier zou verhandeld hebben dat behept
was met onwettig toegediende hormonen; dat eiser dus op deze wijze uiteen~
zette waarom, ingevolge de inhoud en

Nr. 394

parlementaire voorbereiding alsook de
aard van bijzondere straiwet van de wet
d.d. 15 juli 1985, de vaststellingen via
monster- of staalnames op geslacht vee
of karkassen niet kunnen dienen als basis voor een veroordeling van eiser met
toepassing van de bepallingen van gezegde wet betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale of met antihormonale werking; dat het bestreden
arrest, door enkel te stellen dat geen enkele wettelijke bepaling uitsluit dat op
grand van monstername in een slachthuis op geslachte dieren (overeenkomstig de wet van 5/9/1952 betreffende de
vleeskeuring en de vleeshandel) eiser
kan veroordeeld worden voor inbreuken
op de wet van 15/7/1985, zonder meer
voorbijgegaan is aan de stelling van eiser betreffende het ressorteren van
Iaatstgenoemde wet onder het bijzonder
strafrecht en de daaruit voortvloeiende
gevolgen o.m. qua interpretatie; dat het
bestreden arrest dan ook niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet),

tweede onderdeel, luidens artikel 4,
§ 2, van de wet d.d. 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met
hormonale of met anti-hormonale werking het toedienen en voorschrijven van
stoffen met hormonale of met anti-hor~
monale werking ander dan deze bedoeld
in artikel 3 van dezelfde wet, « met het
oog op de vetmesting », verboden is; dat
luidens artikel 5 van gezegde wet d.d.
1517/1985 het verboden is « landbouwdieren te verhandelen » waaraan stoffen
werden toegediend met hormonale of
met anti-hormonale werking bij overtreding van o.m. voormeld artikel 4, § 2; dat,
waar in artikel 1 de wetgever zich tot
doel stelt « in het belang van de volksgezondheid het gebruik bij dieren van stoffen met hormonaie of met anti-hormo-.
nale werking te regelen », in artikel 2.1
van de wet van 15 juli 1985 wordt bepaald wat, voor de toepassing van deze
wet, moet worden verstaan onder « landbouwdieren : de huisdieren van de soarten runderen, varkens, schapen en geiten en als huisdieren gehouden eenhoevigen en pluimvee, alsmede de wilde
dieren van voornoemde soorten en wilde
herkauwers die in een bedrijf worden gehouden »; dat artikel 9 van deze wet van
15 juli 1985 het uitdrukkelijk heeft over
het in beslag nemen van behandelde dieren en op het bedrijf van betrokkene en
op zijn kosten onder permanente controle plaatsen van deze dieren alsook over
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de, in bepaalde gevallen te bevelen « onmiddellijke slachting der dieren met het
oog op hun vernietiging in het destructiebedrijf »; dat uit de samenlezing
van deze wetsbepalingen duidelijk af te
leiden is dat de wet van 15 juli 1985 betrekking heeft op levend vee zodat, voor
de toepassing van de in artikel 10 van
deze bijzondere en dus strikt te interpreteren strafwet voorziene straffen, noodzakelijkerwijze enkel inbreuken zoals
vastgesteld via monstername bij levende
dieren in aanmerking kunnen genomen
worden; dat, waar het bevestigt dat een
aantal « monsternames gebeurden in een
slachthuis op geslachte dieren », het bestreden arrest derhalve niet wettig kon
beslissen dat eiser, op grand van de vaststellingen ingevolge analyse van deze op
dode dieren of karkassen genomen monsters, zou kunnen veroordeeld worden
voor inbreuken op de wet van 15 juli
1985 « door hem gepleegd onder de door
deze laatste wet bepaalde voorwaarden
die terzake vervuld werden » en dat aile;
op basis van gezegde wet van 15 juli
1985, ten laste van eiser gelegde feiten
zouden bewezen gebleven zijn (scherrding van artikelen 1, 2 inzonderheid 1, 4,
§ 2, 5, 9, 10 § 1.2, a, en b, alsook § 3, van
de wet van 15 juli 1985 betreffende het
gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met anti-hormonale werking);
dat het bestreden arrest bijgevolg al
de in het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Overwegende dat, nu de wet van
15 juli 1985 betreffende het gebruik
bij dieren van stoffen met hormonale of met anti-hormonale wer king
niet bepaalt dat alleen een bijzonder
bewijsmiddel het bewijs kan leveren
van het feit dat in overtreding met
de bepalingen van die wet dieren
werden verhandeld waaraan hormonale of anti-hormonale stoffen
waren toegediend, de rechter uit aile hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, mag
afleiden dat dergelijke - door die
wet beoogde - dieren werden verhandeld;
Dat de appelrechters door hun
motivering, waarin zij die bewijsvrijheid vaststellen, het in het middel bedoelde verweer van eiser verwerpen, zodoende zijn desbetreffen-
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de conclusie beantwoorden, en hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 6, § 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet
van 13 mei 1955, 1, 2 inzonderheid 1, 4
§ 2, 5, 6, 9, 10 § 1, 2, a, en 2, b, alsook § 3,
van de wet van 15 juli 1985 betreffende
het gebruik bij dieren van stoffen met
hormonale of anti-hormonale werking en
miskenning van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest van hervorming eiser met eenparige stemmen,
voor de feiten 1, 2 en 3 van strafbundel
1078/90
(not. nr. 62.10.793/89 en
62.97.4343/90) (samen met de feiten A1,
A2, A3, B, C en D van strafbundel
447/91) veroordeelt tot een hoofdgevange~
nisstraf van zeven maanden en tot een
geldboete van 20.000 fr. en voor recht
zegt dat eiser verplicht is 5 fr. te betalen
als bijdrage (wet van 118/1985) op grond
dat (i.v.m. not. nr. 62.10.793/90) eiser ten
onrechte stelt dat het analyseverslag van
het laboratorium van het Dr. L. Willemsinstituut te Diepenbee-k de gebruikte
analysemethode niet vermeldt, waardoor
hij geen kontrole kan uitoefenen en zijn
rechten van verdediging zouden geschonden zijn; (...) dat uit het bedoelde analyseverslag blijkt dat de monsters onderzocht werden met de T.L.C.-methode, T.L.C. zijnde de afkorting van
thin layer chromatography of dunnelaag
chromatografiemethode; (i.v.m. notitie
62.97 .4343/90) dat eiser ten onrechte, zoals reeds hager uiteengezet en hier als
herhaald aanzien, de mening toegedaan
is dat als het openbaar ministerie vervolgingen wenst in te stellen op basis van
de wet van 15 juli 1985 dan de staalnames dienen te gebeuren op levende dieren genomen op het bedrijf en niet op
geslacht vee of karkassen in het slachthuis; dat dit geen toepassing « naar analogie » van de wet van 15 juli 1985 is en
dat het niet is omdat artikel 2 van deze
wet stelt wat zij onder landbouwdieren
verstaat, dat op grand van vaststellingen
bij toepassing van een andere wet geen
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misdrijven voorzien door de wet van 15
juli 1985 zouden kunnen worden vervolgd en bestraft, zoals in casu het geval
is· dat eiser oak ten onrechte beweert
d~t zijn rechten van verdediging zijn geschonden door het feit dat ter zake g€£m
proces-verbaal werd opgesteld door de
inspecteur van het I.V.K., en hij derhalve
geen afschrift ontving binnen de acht :J-a~
gen; dat artikel 6 van de wet van 15 JUh
1985 enkel de bewijswaarde van de processen-verbaal eventueel opgesteld door
de door de Koning aangewezen ambtenaren bepaalt; ( ... ) dat de bemonstering gebeurde op 6 augustus 1990; dat op
8.8.1990 tenminste een staatstelegl·am
werd gestuurd met de melding dat ~r,ie
dieren positief werden bevonden o.a. een
aan de eigenaar van de dieren in het
slachthuis, die blijkbaar onmiddellijk ei~
ser heeft verwittigd; dat deze op
10.8.1990 tegenanalyses liet uitvoeren die
eveneens positief bleken te zijn; dat ter
zake geen proces~verbaal werd opge
maakt heeft de rechten van de verdediging dus niet in het gedrang gebracht,
nu eiser klaarblijkelijk door de staatstelegram, gericht aan de persoon aan wie
hij het dier had verkocht, tijdig en vo~
doende werd ingelicht om zijn elementmre rechten van verdediging uit te oefe
nen· dat het ontvangen van een afschrift
van' een proces~verbaal hem terzake niet
meer mogelijkheden zou geboden hebben ( ... ); dat ten overvloede nog dient opgemerkt dat artikel 6 van de wet van 15
juli 1985 het sturen van een afschrift aan
eiser niet op straffe van nietigheid voorschrijft' dat door de gegevens van het
strafonderzoek en de behandeling van de
zaak voor het Hof deze telastelegging
derhalve bewezen is gebleven ( ... );
8

8

8

derde onderdeel, de bijzondere opsporingsambtenaren in de wetten van het
bijzonder strafrecht vaak uitgebreide bevoegdheden verkrijgen voor de opsporing
en vaststelling van de in die wetten
strafbaar gestelde gedragingen; dat deze
ambtenaren evenwel, als keerzijde van
die bevoegdheden, bij de concrete opsporing en vaststelling van de misdrijven
uit het bijzonder strafrecht, belangrijke
strafprocessuele bepalingen dienen na te
leven, zoals deze bepalingen door de
strafwetgever werden ingebouwd als
noodzakelijke waarborg voor de rechten
van de verdediging; dat aldus, in het kader van de bijzondere strafwet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale of met anti~
hormonale werking, evenzeer een nood-
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zakelijke waarborg ter bescherming van
de rechten van de verdediging werd ingebouwd; dat artikel 6 van gezegde wet
d.d. 15/'7 /1985 imme:rs voorziet dat de
overtredingen van deze wet en van de
ter uitvoering ervan genomen besluiten,
zoals zij door de daart.oe door de Koning
aangewezen ambtenaren worden opgespoord en vastgesteld, het voorwerp dienen uit te maken van processen-verbaal
met bewijskracht tot bewijs van het tegendeel waarvan binnen de acht werkdagen na de vaststelling een afschri£t dient
te worden verzonden aa.n de overtreders;
dat, zoals dit feit ook in het bestreden
arrest (zie p. 30, al. 2, eerste zin) wordt
aangenomen, in casu geen proces-verbaal werd opgesteld door de inspecteur
van het I.V.K., zijnde de daartoe ge~
machtigde ambtenaar, en eiser derhalve
ook geen afschrift ontving binnen de
door de wet gestelde termijn van acht
dagen; dat deze niet-naleving van de
strafprocessuele bepaling van voormeld
artikel 6 van de wet van 15 juli 1985,
juist bedoeld om de eerbied voor de
rechten van de verdediging van de over~
treder te waarborgen, op zichzelf een
schending van de rechten van de verde~
diglng van eiser met zich meebrengt; dat
de door het Hof van Beroep te Gent aangevoerde verzending van een staatstele~
gram alsook de door het hof gemaakte
opmerking dat artikel 6 van de wet van
15 juli 1985 het sturen van een afschrift
aan eiser niet op straffe van nietigheid
zou voorschrijven (zie p. 30, al. 3 en 4
van het bestreden arrest) daarbij niet
kunnen beletten dat, door het niet toesturen aan eiser van een afschrift van
een proces~verbaal zoals voorzien in
voormeld artikel 6 (dat dus niet enkel_ de
bewijswaarde van een proces-verbaal bepaalt, zoals het bestreden arrest verkeer~
delijk voorhoudt), ter zake de rechten
van de verdediging van eiser werden geschonden; dat het bestreden arrest derhalve, op basis van de in het middel aangevochten motivering (zie p. 30 van het
arrest d.d. 12/12/1991), niet wettig de
door eiser aangevoerde schending van
zijn rechten van verdediging kon afwijzen (schending van de artikelen 6, § 1,
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 6 van de
wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik van stoffen met hormonale of met
anti-hormonale werking alsook van het
algemeen rechtsbeginsel inzake de eer~
bied voor de rechten van de verdedi~
ging);
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dat het bestreden arrest al de in het
middel aangewezen bepalingen alsook
het algemeen rechtsbeginsel schendt :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
door hun in het onderdeel aangewezen motivering vaststellen dat de
vervolging van en veroordeling wegens overtreding van de bepalingen
van de wet van 15 juli 1985 geen
vaststelling bij proces-verbaal door
de door de Koning aangewezen
ambtenaren vereisten, dat de strafbare feiten oak door andere regelmatig verkregen en overgelegde gegevens kunnen worden bewezen en
dat eiser door het door de appelrechters vermelde feitelijk verloop
der gebeurtenissen - bemonstering
op 6 augstus 1990, hem blijkbaar onmiddellijk ter kennis gekomen
staatstelegram van 8 augustus 1990,
de op vraag van eiser op 10 augustus 1990 uitgevoerde tegenanalyses,
zijn verhoor op 27 september 1990
en het verder procedureverloop dern1ate op de hoogte was van de te
zijnen laste vastgestelde feiten, dat
zijn recht van verdediging niet werd
miskend door de afwezigheid van
een proces-verbaal van vaststelling
en de hem niet tijdige toezending
van een afschrift van een procesverbaal;
Dat z.ij door hun motivering hun
beslissing regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenmnen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

III. Op de voorziening van Ivan
Gardin:
Over l2et middel: schending van artikel 21lbis van het Wetboek van Strafvordering,
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doordat het bestreden arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen verklaart, en eiser hiervoor veroordeelt tot
een gevangenisstraf van zes maanden,
met uitstel gedurende een periode van
drie j aar, en tot een geldboete van 20.000
F., door opdeciemen gebracht op
1.200.000 F.,
terwijl eiser door de Correctionele
Rechtbank te Brugge bij vonnis van 12
november 1990 werd veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zes maanden, met
uitstel gedurende een periode van vijf
jaar, en een geldboete van 10.000 F., gebracht op 600.000 F. door toepassing van
de opdeciemen; de door het hof van beroep uitgesproken straf, ingevolge de
verhoging van de geldboete, terwijl de
gevangenisstraf behouden blijft, zwaarder is dan deze die door de correctionele
rechtbank werd opgelegd, en overeenkomstig artikel 211bis van het Wetboek
van Strafvordering eenstemmigheid ver~
eist is voor het gerecht in hoger beroep
om tegen beldaagde uitgesproken straf~
fen te kunnen verzwaren; de eenparigheid door de appelrechters uitdrukkelijk
moet worden vastgesteld; het bestreden
arrest de eenparigheid uitsluitend vaststelt met betrekking tot het opleggen
van de geldboete van 20.000 F.; in geval
door de strafrechter een gevangenisstraf
en een geldboete worden uitgesproken,
deze gevangenisstraf en geldboete moeten beschouwd worden als elementen
van Mn enkele straf; het samengaan van
de verschillende elementen van een opgelegde straf trouwens determinerend is
voor de beoordeling van de relatieve
zwaarte van een straf; de appelrechters
derhalve met eenparigheid dienden uitspraak te doen voor de gehele aan eiser
opgelegde straf,
zodat het bestreden arrest, dat de eenparigheid enkel vaststelt met betrekking
tot de aan eiser opgelegde geldboete,
schending inhoudt van artikel 211bis van
het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat de appelrechters
de door de eerste rechter uitgesproken
gevangenisstraf
bevestigen
maar de duur van het uitstel van de
tenuiivoerlegging ervan verminderen en met eenparige stemmen de
geldboete verhogen;
Dat de vermelding in het arrest
dat met eenparige stemmen de geldboete wordt verhoogd, impliceert dat
de appelrechters met eenparige
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stemmen hebben beslist tot de gehele uitgesproken straf;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

V. Op de voorziening van Daniel
De Marez:
Over het eerste middel: schending van
artikel 211 bis van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen verklaart, en eiser hiervoor veroordeelt tot
een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar met uitstel gedurende een
periode van vijf j aar, en tot een geldboete van 100.000 F., door opdeciemen gebracht op 6.000.000 F., waarbij tevens de
verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen overtuigingsstukken werd bevolen,
terwijl eiser door de Correctionele
Rechtbank te Brugge bij vonnis van 12
november 1990 werd veroordeeld tot een
gevangenisstraf van twee jaar en tot een
geldboete van 75.000 F., gebracht op
4.500.000 F door toepassing van de opde~
ciemen, waarbij tevens de verbeurdver~
klaring van de inbeslaggenomen overtui~
gingsstukken en een beroepsverbod voor
vijf jaar werden uitgesproken; de door
het hof van beroep uitgesproken straf,
ingevolge de verhoging van de geldboete,
terwijl de gevangenisstraf behouden
blijft, zwaarder is dan deze die door de
correctionele rechtbank werd opgelegd,
en overeenkomstig artikel 21lbis van het
Wetboek van Strafvordering eenstem~
migheid vereist is voor het gerecht in boger beroep om tegen beklaagde uitge~
sproken straffen te kunnen verzwaren;
de eenparigheid door de appelrechters
uitdrukkelijk moet worden vastgesteld;
het bestreden arrest de eenparigheid uit~
sluitend vaststelt met betrekking tot het
opleggen van de geldboete van 100.000
F.; in geval door de strafrechter een gevangenisstraf en een geldboete, met
eventueel andere bijkomende sancties,
worden uitgesproken, deze gevangenisstraf en geldboete, alsook de eventuele
andere bijkomende sancties, moeten beschouwd worden als elementen van een
enkele straf; het samengaan van de ver-
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schillende elementen van elm opgelegde
straf trouwens determinerend is voor de
beoordeling van de relatieve zwaarte van
een straf; de appelrechters derhalve met
eenparigheid dienden uitspraak te doen
voor de gehele aan eiser opgelegde straf,

zodat het bestreden arrest, dat de eenparigheid enkel vaststelt met betrekking
tot de aan eiser opgelegde geldboete,
schending inhoudt van artikel 21lbis van
het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat de appelrechters
de door de eerste rechter uitgesproken
gevangenisstraf
bevestigen
maar hiervoor ten dele uitstel verlenen, en met eenparige stemmen de
geldboete verhogen;
Dat de vermelding in het arrest
dat met eenparige stemmen de geldboete wordt verhoogd, impliceert dat
de appelrechters met eenparige
stemmen hebben beslist tot de gehele uitgesproken straf;
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
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
5 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De
Gryse.
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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5 oktober 1993

STRAFZAKEN -

VERMOEDEN.

Miskenning van het wettelijk begrip ver~
moeden valt niet af te leiden uit de en~
kele omstandigheid dat de rechter aan
hem overgelegde verklaringen verwerpt omda.t deze van « kennissen of
vrienden » uitgaan en « meer dan een
jaar na de feiten » werden overgelegd

5 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Hou-

tekier.

(1).
(CANDELA)
ARREST

(A.R. nr. 6654)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 maart 1992 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

Over het middel
Wat het eerste onder dee! betreft:
Overwegende dat de rechter, in
strafzaken, wanneer zoals te dezen
de wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft, op onaantastbare wijze
in feite de bewijswaarde beoordeelt
van de hem regelmatig overgelegde
gegevens waarover de partij en te-

genspraak hebben kunnen voeren;
Dat geen miskenning van het wettelijk begrip « vermoeden » kan afgeleid worden uit het enkel feit dat
de rechter enkele van de voor hem
neergelegde verklaringen verwerpt
omdat deze van « kennissen of
vrienden )) uitgaan en « meer dan
een jaar na de feiten » werden overgelegd;
(1) Zie Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr. 2941
(A.C., 1983-84, nr. 117), en 20 jan. 1988, A.R. nr.
6198 (ibid., 1987-88, nr. 306).
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN - ALGEMEEN - LAATI'IJDIGE CON·
CLUSIE - CONCLUSIE UIT DE DEBAITEN GEWEERD - VOORWAARDEN.

Ofschoon geen enkele wetsbepaling de
beklaagde verbiedt conclusies of stukken over te leggen tot de sluiting van
de debatten of hem verpHcht om ze,
v66r de neerlegging ervan, mede te delen aan het O.M. en aan de burgerlijke
partij behoudens het recht van
Jaatstgenoemden om de mededeling ervan te vragen, lean de rechter, zonder
het recht van verdediging van de beklaagde te schenden, neerlegging van
conclusies of stukken weigeren, als ze
enkel als een vertragingsmaneuver bedoeld is; wanneer hij om die reden
conclusies of stukken uit de debatten
weert, is hij verplicht in zijn beslissing
vast te stellen dat het de enige bedoeling van de beklaagde was om de behandeling van de zaak te vertragen
(1).
(1) Zie Cass., 31 okt. 1991, A.R. nr. 1991
(A.C., 1991-92, nr. 123), met concl. adv.-gen. Piret (Bull. en Pas., 1992, I, nr. 123).
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(GOFFINET, HERBEUVAL T. GARMA'IT EA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 352)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. In zoverre de voorziening van
de eiser Ghislain Goffinet, heklaagde, gericht is tegen de heslissing op
de tegen hem ingestelde strafvordering:
Over het middel: schending van de artikelen 190, 210 van het Wetboek van
Strafvordering, 747, 748 van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen beginsel van het recht van verdediging en artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist ·« dat op verzoek van het openbaar ministerie en de
raadslieden van de litiskonsoorten Delsalle en Axa, gemeenschappelijke kas,
de door (eiser tot cassatie) op de terechtzitting van 24 september Hl92 neergelegde conclusie, overeenkomstig artikel 748
van het Gerechtelijk Wetboek, uit de debatten moet worden geweerd; dat immers deze 23 bladzijden tellende conclusie waaraan een eenzijdig deskundigenverslag is gehecht, te laat, namelijk
respectievelijk op 23 en .22 september
1992, is overgelegd aan het openbaar ministerie en de bovengenoemde raadslieden; dat die laattijdige overlegging aan
een goede rechtsbedeling in de weg staat
en de rechten van de genoemde partijen
schendt ... dat het iedere partij vrij staat
om een eenzijdig verslag new te leggen,
mits zij het tijdig overlegt, teneinde de
tegenpartijen in staat te stellen daarvan
inzage te nemen en hUh verweermiddelen tijdig voor te dragen ... »,
terwijl artikel 190 van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat de beklaagde en de voor hem burgerrechtelijk
aansprakelijke personen, na zijn ondervraging, hun verdediging voordragen en
dat na de conclusie van het openbaar ministerie, genoemde personen kunnen
antwoorden; artikel 120 van het Wetback
van Strafvordering hieraan toevoegt dat
in hoger beroep de beklaagde altijd het
laatste woord heeft; geen enkele wetsbepaling in strafzaken de beklaagde verbiedt om stukken over te leggen tot de
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sluiting van de debatten of hem verplicht
om ze v66r de neer legging me de te delen
aan het opehbaar ministerie en de burgerlijke partijen, behoudens het recht
van laatstgenoemden om de mededeling
ervan te vragen; de conclusies ter zitting,
tijdens de debatten, mondeling of schriftelijk worden genomen, aangezien geen
enkele wettekst de neerlegging ervall
v66r de terechtzitting vereist; de eerbie~
diging van het recht van verdediging van
de beklaagde immers impliceert dat hij
zijn verweer kan voeren zoals hij wil en,
onder meer, nieuwe stukken kan over·
leggen tot de sluiting van de debatten of
nieuwe conclusies kan nemen; de artikelen 747 en 748 van het Gerechtelijk Wethoek niet van toepassing zijn voor de
strafgerechten; het arrest dat uitspraak
doet in strafzaken bijgevolg de beslissing
om de conclusie en het daaraan gehechte
deskundigenverslag, die op 22 en 23 september 1992 zijn overgelegd aan het
openbaar ministerie en de raadslieden
van de burgerlijke partijen en door eiser
zijn neergelegd op de terechtzitting van
24 september daaropvolgend; uit de debatten te weren, niet naar recht verantwoordt door te verwijzen naar artikel
748 van het Gerechtelijk Wetboek en
naar het arrest, dat Uw hoog rechtscollege op 31 oktober 1991 op grond van die
bepaling heeft gewezen naar aanleiding
van een voor de burgerlijke gerechten
gevoerde rechtspleging (schending van
de artikelen 190, 210 van het Wetboek
van Strafvordering, 747 en 748 van het
Gerechtelijk Wetboek); het arrest bovendien en subsidiair niet kan worden verantwoord door de overweging dat de
neerlegging van de litigieuze stukken enkel bedoeld was als een vertragingsmaneuver, aangezien het zoiets dergelijks
niet vaststelt; het arrest dus niet naar
recht is verantwoord en het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
schendt, nu de eisers geen debat op te~
genspraak hebben gekregen, aangezien
het arrest geweigerd heeft acht te slaan
op een regelmatig door hen ingediende
conclusie en deskundigenverslag; het arrest ten slotte, nu het niet antwoordt op
de regelmatig door de eisers neergelegde
conclusie, niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Over het middel :
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling de beklaagde verbiedt

om conclusies of stukken over te

Nr. 397

HOF VAN CASSATIE

leggen tot de sluiting van de debatten of hem verplicht om ze v66r de
neerlegging mede te delen aan het
openbaar ministerie en de burgerlijke partij, behoudens het recht van
laatstgenoemden om de mededeling

ervan te vragen;

Overwegende evenwel dat de feitenrechter, zonder het recht van
verdediging van beklaagde te scherrden, de neerlegging van conclusies
of stukken kan weigeren, als ze enkel als een vertragingsmaneuver bedoeld is;
Overwegende dat het arrest, door
de conclusie en het deskundigenverslag uit de debatten te weren, zonder vast te stellen dat eiser enkel
gehandeld had om de behandeling
van de zaak te vertragen, de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen
van de eisers, in zoverre zij gericht
zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen~die tegen
hen z.ijn ingesteld door de verweerster Axa Gemeenschappelijke Kas,
Monique Verbesselt, Vanessa De Vis
en de naamloze vennootschap Etablissements Robert Collignon et fils;
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; veroordeelt de eiser Joseph Herbeuval in een vierde
van de kosten en iedere veJ.Weerder
in een twintigste ervan; verwij st de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
6 oktober 1993 - ze kamer - Voorzit·
ter en verslaggeve1·: de h. Willems, waar~
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal
- Advocaten : mrs. Simont en Draps.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN GEVOLGEN - VERSTEKVONNIS WAARTEGEN
HET O.M. NIET IN HOGER EEROEP IS GEKO·
MEN - VONNIS OP VERZET - HOGER BE·
ROEP VAN HET O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS WAARTEGEN HET O.M. NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN - VONNIS OP VER·
ZET - HOGER BEROEP VAN HET O.M. EN VAN
DE BEKLAAGDE - GEVOLGEN.

3° VERZET -

STRAFZAKEN -

VOORWERP.

1° en zo Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis geen hoger beroep lleeft ingesteld, mag de appelrechter, die uitspraak doet op het hager beroep van
de beklaagde en het O.M. tegen het op
verzet gewezen vonnis, de toestand
van de beklaagde niet verergeren (1)
(2).

3° Het verzet van de veroordeelde heeft
enkel tot doel dat hij van de tegen
hem uitgesproken veroordelingen ge~
heel of ten dele wordt ontlast; dat verzet kan niet tot gevolg hebben dat zijn
toestand, zoals die voortvloeit uit het
verstelcvonnis, te zijnen nadele wordt
gewijzigd (3) (4).
(1) Cass., 19 okt. 1982, AR. ll!· 7602 _(A.C.,
1982·83, nr. 124); R. DECLERCQ, " Enkele
aspecten van de devolutieve werking van het
verzet in strafzaken " in Liber amicorum Frederic Duman, I, blz. 388 e.v.
(2) en (4) De door het Hof geformuleerde re·
gel is niet nieuw. Het belang van het geanno·
teerde arrest ligt hierin dat de regel door het
hof van beroep in twee welbepaalde gevallen
wordt toegepast.
Eerste geval : de beklaagde die wordt vervolgd wegens overtreding van sommige bepalingen van de Sociale-Documentenwet is bij
verstek veroordeeld tot geldboeten. De rechter
heeft evenwel verzuimd de ambtshe.lve veroordeling tot vergoeding uit te spreken, waartoe
hij verplicht is krachtens art. llbis van genoemde wet. Het O.M. is tegen dat verstekvonnis niet in hager beroep gekomen. Op het verzet van de beklaagde is dat vonnis bevestigd

(Zie vervolg noot op volgende biz.}
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(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. PATARACCHIA, BOUBA C.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0437 .F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gew
richt is tegen het arrest « in zoverre
het (verweerder) wegens de telastlegging 2 niet veroordeeld heeft om
aan de Rijksdienst voor sociale zew
kerheid de vergoeding te betalen bedoeld in de artikelen llbis en 15ter
van het koninklijk besluit nr. 5 van
23 oktober 1978 »;
Over het eerste middel, luidend als
volgt : « schending van de artikelen 187,
188, 202, 203, 21lbis, 370, 410, tweede lid,
(VeJvolg noot van vorige biz.)
Op be.t boger beroep van bet O.M. en de beklaagde tegen bet vonnis op verzet, beeft bet
bof van beroep geweigerd de veroordeling tot
de vergoeding uit te spreken, op grond dat bet
de toestand van de beklaagde niet mocht verergeren.
De veroordeling tot de vergoeding is geen
straf, maar betreft een burgerlijke maatregel,
die veel weg heeft van een burgerlijke sanctie
en bestaat in een forfaitaire herstelvergoeding,
bedoeld om de nadelige gevolgen te vergoeden
die voor de gemeenschap waarvan de belangen
ter zake door bet R.M.Z. worden beheerd,
voortvloeien uit de niet-inachtneming van de
wettelijke bepalingen betreffende bet bijbouw
den van sociale documenten (zie Cass., 16 feb.
1993, A.R. nr. 6631, A.C., 1993, nr. 97; parlementaire voorbereiding van de programmawet
van 6 juli 1989 waarvan art. 30 een art. llbis
invoert in voornoemde Sociale-Documentenwet, Parl.St., Kame1·, zitting 1988-1989, Vers!ag
namens de Commissie voor de Sociale Zaken,
nr. 833-2, biz. 15; pariementaire voorbereiding
van de wet van 26 juni 1992 boudende sociale
en diverse bepalingen, Parl.St., Senaat, B.Z.,
1991-1992, Memorie van Toelichting, nr. 315-1,
biz. 39; bet versiag aan de Koning, voorafgaand aan de Sociale-Documentenwet, Pas.,
1978, biz. 1908 e.v.).
Het Hof heeft, door de voorziening te verwerpen, beslist dat een dergelijke maatregel
de toestand van beklaagde kon verergeren,
Het spreekt zich evenwel niet uit over de aard
van die maatregel.

(Vervolg noot op volgende kolom.)
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van het Wetboek van Strafvordering, 44
van het Strafwetboek, 11 bis en 15 ter van
het koninklijk besluit nr. 5 van 23 okto~
ber 1978 betreffende het bijhouden van
sociale documenten,

doordat het bestreden arrest vaststelt
dat, "bij de veroordeling tot een straf
wegens de telastlegging 2, er ook een
ambtshalve veroordeling zal dienen te
worden uitgesproken tot betaling aan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid van
een vergoeding gelijk aan het drievoud
van de bijdragen bedoeld in artikel 38,
§§ 2 en 3, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers,
bereken.d op basis van het bedrag van
het gemiddeld minimum maandinkomen
vastgesteld bij de op 2 mei 1988 in de
N.A.R. gesloten en bij koninklijk besluit
van 29 juli 1988 bindend verklaarde
C.A.O. nr. 43, zodat die vergoeding 57.261
frank per werknemer bedraagt "; dat het
vervolgens beslist dat er geen grand is
om (verweerder) ambtshalve te veroordew
len tot betaling van die vergoeding aan
de Rijksdienst voor sociale zekerheid, op
(Vervolg noot van vorige kolom.)
Tweede geval : verweerster is op grond van
art. 35 Sociale-Zekerbeidswet in baar hoedanigbeid van werkgeefster van verweerder gedagvaard voor de correctionele rechtbank ten
einde ambtshalve te worden veroordeeid tot
betaling, bij wijze van sociale-zekerheidsbijdragen, van een provisionele vergl?eding ":'an
€:en frank. Zij is bij verstek tot d1e betalmg
veroordeeld. Op haar verzet heeft de rechtbank dezelfde veroordeling uitgesproken. Tegen bet verstekvonnis is het O.M. niet in boger beroep gekomen. Op het boger beroep van
het O.M. en verweerster tegen bet op tegenspraak gewezen vonnis, heeft bet bof van beroep geweigerd om verweerster te veroordelen
tot bet in boger beroep gevorderde bedrag,
zijnde aan het R.M.Z. verschuidigde bijdragen,
bijdrageopslagen en verwijlinteresten, _op
grond dat bet O.M. geen boger beroep had mgesteld tegen het verstekvonnis,
Ofschoon de veroordeling tot betaling van de
bijdragen, bijdrageopslagen en verwijli~teres
ten, die de recbter ambtshalve moet mtspreken als een bijzondere wijze van herstel of teruggave moet worden beschouwd (zie Cass., 21
jan. 1987, A.R. nr. 5031, A.C., 1986-87, nr. 294),
en de verstekveroordeling bij voorraad is uitgesproken, heeft het bof beslist dat de toestand van verweerster door een veroordeling
tot bet werkelijk verschuldigde bedrag zou
verergerd zijn.
B.J.B.
(3) Cass., 13 nov. 1985, A;R; nr. 4467 (A.C.,
1985-86, nr. 163).
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grand dat de appelrecbter de toestand
van de beklaagde niet vermag te verzwaren in vergelijking met deze die volgt uit
bet verstekvonnis, waartegen bet openbaar ministerie niet in boger beroep is
gekomen,
terwijl bet hier niet gaat om een straf
maar om een bijzondere wijze van herstel of teruggave, bedoeld om, in het algemeen belang van de financiering van
de sociale zekerheid, een einde te stellen
aan een door bet misdrijf ontstane wederrechtelijke toestand, zodat de veroordeling tot betaling van de voornoemde
vergoeding aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid die tot de strafvordering
behoort, door het bestreden arrest moest
worden uitgesproken, nu de telastlegging
2 bewezen werd verklaard en het arrest
vaststelde dat de feiten van deze telastlegging bet ontwijken van de juiste aangifte van de prestaties had toegelaten
bebben, oak al kwam bet openbaar ministerie niet in hager beroep tegen bet
ten aanzien van (verweerd!lr) bij verstek
gewezen vonnis » :

Overwegende dat, wanneer het
openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft
ingesteld, de appelrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep
van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het op verzet
gewezen vonnis, de toestand van beklaagde niet vermag te verzwaren;
Overwegende dat verweerder op
15 mei 1990 is gedagvaard om voor
de correctionele rechtbank te verschijnen, onder meer wegens het
feit dat hij « 2) tussen 25 mei 1989
en heden, te Waver, gerechtelijk arrondissement Nijvel, (... ) (...) met
overtreding van de artikelen 1, 2, 4,
5, 11, 13, 14 en 15 van het koninklijk
besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale
documenten en van de artikelen 1,
2, 3, 7, 8, 9, 17, 18, 22 tot 25, 28 en 29
van het uitvoeringsbesluit van 8 augustus 1980, als werkgever (zijn)
aangestelde of lasthebber, de sociale
documenten onvolledig of onjuist te
hebben opgemaakt, te dezen door in
het person eelsregister de tewerkstelling van Anghar Fatima na 25 mei
1989, de tewerkstelling van Nabulksi

Alain (en) het adres van Esminda,
Flores, Althoyeros en Escanos niet
te hebben vervuld (... ) »;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank hem wegens die telastlegging, bij verstekvonnis van 25 februari 1991, heeft veroordeeld tot
zes geldboeten van 50 frank; dat zij
hem, op het verzet van verweerder,
bij op tegenspraak gewezen vonnis
van 28 oktober 1991 wegens die telastlegging dezelfde straffen heeft
opgelegd;
Overwegende dat het hof van beroep, op het boger beroep van verweerder en van het openbaar ministerie, dat enkel tegen het laatstgenoemde vonnis was ingesteld, die
telastlegging in het bestreden arrest
heeft verbeterd door te verduidelijken dat « de feiten (... ) herhaaldelijk
zijn gepleegd tussen 25 mei 1989 en
1 februari 1990, het laatste feit gepleegd zijnde op 31 januari 1990,
met overtreding van de artikelen 1,
2, 4, 5, 11-1°, f, 11bis, 13, 14, 15ter
van het koninklijk besluit nr. 5 van
23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en
zij betrekking hebben op de tewerkstelling van Amghar Fatima, tussen
25 mei 1989 en 1 februari 1990, de
tewerkstelling van Nabulski Alain
op 23 januari 1990 en het adres van
Esminda, Flores, Altoyeros en Escanos tussen 30 november 1989 en 1
februari 1990 »; dat het hof van beroep de door de eerste rechter opgelegde straffen heeft bevestigd;
Overwegende dat het hof van beroep erop wijst « dat bij de veroordeling tot een straf wegens de telastlegging 2 er ook ambtshalve een
veroordeling dient te worden uitgesproken (die door de eerste rechter
niet is uitgesproken op 25 februari
1991) om aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid een vergoeding te
betalen, gelijk aan het drievoud van
de bijdragen bedoeld in artikel 38,
§§ 2 en 3, van de wet van 29 juni
1981 houdende de alge mene beginselen van de s()(!iale zekerheid voor
werknemers, berekend gD...b asis van
/~
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het bedrag van het gemiddeld minimum maandinkomen, vastgesteld
bij de op 2 mei 1988 in de N.A.R. gesloten en bij koninklijk besluit van
29 juli 1989 bindend verklaarde
C.A.O. nr. 43, zodat die vergoeding
57.261 frank per werknemer bedraagt •; dat het hof van beroep zijn
beslissing dat er ' nochtans ( ... )
geen grond is om (verweerder)
ambtshalve te veroordelen tot betaling van die vergoeding aan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid »,
naar recht verantwoordt door de
overweging dat « de appelrechter de
toestand van de beklaagde niet vermag te verzwaren in vergelijking
met deze die volgt uit het verstekvonnis, waartegen het openbaar ministerie niet in hager beroep is komen »;
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;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest, « in zoverre
(verweerster) wegens de telastlegging 3 niet ambtshalve is veroordeeld om aan de Rijksdienst voor
sociale zekerheid de sam van
130.135 frank te betalen, zijnde het
bedrag van de niet aan (de genoemde) dienst gestorte bijdragen, bijdrage-opslagen en verwijlinteresten, en
in zoverre (verweerster) wegens de
telastlegging 2 niet in haar hoedanigheid van civielrechtelijk aansprakelijke partij is veroordeeld om de
vergoeding, bedoeld in de artikelen
llbis en 15tervan het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978, te
betalen aan de Rijksdienst voor sodale zekerheid, tot welke vergoeding (verweerder) had moeten worden veroordeeld door het Hof van
Beroep te Brussel » :
Over bet tweede middel, luidend als
volgt: « schending van de artikelen 187,
188, 202, 203, 21lbis, 370, 410, tweede lid,
ran het Wetboek van Strafvordering (... )
en 35 van de wet van 27 juni 1969 tot
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herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers,
doordat het bestreden arrest vaststelt
dat " (verweerster) wegens de feiten van
de telastlegging 3 ambtshalve zou moeten worden veroordeeld tot betaling van
de som van 130.135 frank aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, zijnde de
nog niet aan deze dienst gestorte bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten "; dat het vervolgens beslist dat het
hof (van beroep) de veroordeling tot betaling van het provisionele bedrag van
een Belgische frank noodzakelijkerwijze
moet bevestigen, op grond dat de eerste
rechter haar slechts tot een provisionele
vergoeding van een frank heeft veroordeeld en het openbaar ministerie geen
hager beroep heeft ingesteld tegen het
verstekvonnis van 25 februari 1991,
terwijl, nu het hier niet gaat om een
straf, doch om een bijzondere wijze van
herstel of teruggave bedoeld om, in het
algemeen belang van de financiering van
de sociale zekerheid, een einde te stellen
aan een door het misdrijf ontstane wederrechtelijke toestand en die tot de
strafvordering behoort, en nu het hof
(van beroep) niet enkel vaststelde dat de
feiten van de telastlegging 3 bewezen
waren, maar ook dat het bedrag van
130.135 frank overeenkwam met het bedrag van de nog niet aan de Rijksdienst
voor sociale zekerheid gestorte bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten, waartoe (verweerster) ambtshalve
zou moeten worden veroordeeld, en nu
bovendien de eerste rechter haar ambtshalve tot een provisionele vergoeding
van een frank had veroordeeld, het hof
(van beroep) (verweerster) ambtshalve
moest veroordelen tot betaling van de
som van 130.135 frank ae.n de Rijksdienst voor sociale zekerheid, ook al stelde het openbaar ministerie geen hager
beroep in tegen het ten aanzien van (verweerster) bij verstek gewezen vonnis » :

Overwegende dat het verzet van
de veroordeelde enkel tot vOorwerp
heeft dat hij va.n de tegen hem uitgesproken veroordelingen geheel of
ten dele wordt ontlast; dat de aanwending van di t wetsmiddel niet tot
gevolg kan hebben dat zijn toestand, zoals die voortvloeit uit het
verstekvonnis, te zijnen nadele
wordt gewijzigd; dat, wanneer hoger
beroep wordt inge$teld tegen het op
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gewezen

vonnis,

bovenge-

noemde toestand evenmin mag worden verzwaard;

Overwegende dat verweerster is
gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen, onder
meer ten einde, op grand van artikel
35 van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers, « ambtshalve te worden veroordeeld tot betaling, bij wijze van
sociale zekerheidsbijdragen, van een
provisionele vergoeding van een
frank "• en dit in haar hoedanigheid
van werkgever, aansteller of lastgever van de verweerder, die zelf oak
voor de genoemde rechtbank was
gedagvaard, onder meer wegens
overtrading van de artikelen 1, 4, 21,
22, 26, 35-1', 37, 38 en 39 van de bovengenoemde wet (telastlegging 3);
Overwegende dat de correctionele
rechtbank haar bij het te haren aanzien bij verstek gewezen vonnis van
25 februari 1991 « ambtshalve heeft
veroordeeld ( ... ) tot betaling, bij wijze van sociale zekerheidsbijdragen,
van een provisionele vergoeding van
een frank »;
Overwegende dat de rechtbank,
op haar verzet tegen dat vonnis, bij
het op tegenspraak gewezen vonnis
van 28 oktober 1991 tegen haar dezelfde veroordeling heeft uitgesproken;
Overwegende dat de appelrechters, op het hager beroep van verweerster en van het openbaar ministerie, dat enkel tegen het laatstgenoemde vonnis was ingesteld, na
erop te hebben gewezen « dat zij
wegens de feiten van de telastlegging 3 ambtshalve zou moeten worden veroordeeld om de som van
130.135 frank (zoals blijkt uit een
schrijven van 10 februari 1992 van
de sociale inspectie) te beta! en aan
de R.S.Z., zijnde het bedrag van de
nag niet aan de R.S.Z. gestorte bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten », hun beslissing waarbij
het beroepen vonnis wordt bevestigd
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in zoverre het de coOperatieve vennootschap Bouba heeft veroordeeld
om, bij wijze van sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd aan de sociale zekerheid de provisionele vergoeding van 1 frank te betalen ,
naar recht hebben verantwoord door
de overweging " dat ( ... ), nu de eerste rechter haar slechts tot een provisionele vergoeding van 1 frank
heeft veroordeeld en het openbaar
ministerie geen hager beroep heeft
ingesteld tegen het verstekvonnis
van 25 februari 1991, het hof (van
beroep) het provisionele bedrag van
1 Belgische frank, enkel vermag te
bevestigen >>,
Dat het middel faalt naar recht;
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
6 oktober 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Fisher - Gelijlduidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° ENERG!E -

ELEKTRISCHE ENERGIE WET VAN 10 MAART 1925 - TOEPASSELIJKHEID - TELEDISTRIBUTIEDIENST.

2° ARBEID -

ARBEIDSBESCHERMING
A.R.A.B., ART. 260BIS- KABELS VAN HET TELEDISTRIBUTIENET.
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1° De wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening is niet toepasselijk op de teledistributienetten (1).
2° De bepalingen van art. 260bis
A.R.A.B., die betrekking hebben op
werken in de nabijheid van ondergrondse elektrische kabels, zijn niet
toepasselijk op de kabels van het teledistributienet.
(BRUTELE C.V. T, BETONAC N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8015)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 260 his, inzonderheid §§ 1
en 2, van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij
de Regentsbesluiten van 11 februari 1946
en 27 september 1947, zoals deze bepaling in het A.R.A.B. werd ingevoegd bij
artikel 2 van het koninklijk besluit van 5
augustus 1974, 1, inzonderheid c en f, en
10 van het koninklijk besluit van 24 de~
cember 1966 betreffende de netten voor
distributie van radio-omroepuitzendingen
in de woningen van derden alsook 1.1
van de bijlage van dit koninklijk besluit
d.d. 24/12/1966,

doordat het bestreden arrest van be~
vestiging de oorspronkelijke vordering
tot schadevergoeding, door eiseres tegen
verweerster ingesteld en strekkende tot
de veroordeling van laatstgenoemde in
betaling van 70.438 fr. in hoofdsom, als
zijnde ongegrond afwij st, op de gronden
dat eiseres ten onrechte voorhoudt dat
art. 260bis van het A.R.A.B. toepasselijk
zou zijn op de kabels van de teledistribu~
tie, dat het wei zo is dat het K.B. van 24
december 1966 zekere bepalingen bevat
die van toepassing zijn op de teledistri~
butie maar dat geen enkele bepaling ervan art. 260bis van het A.R.A.B. op het
teledistributienet toepasselijk maakt; dat
(ui:t) artikel 1.1 van de bijlage van ge?egd K.B. (...) geenszins kan afgeleid
(1) Zie Cass . , 27' okt. 1989,, A.R. nr. 6484
1989·90, nr. 128).

(A.C.,
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worden dat een teledistributiekabel zou
moeten gelijkgesteld worden met een
elektriciteitskabel; dat, wat meer is, art.
1. van het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties (A.R.E.I.), bindend verklaard bij K.B. van 10 maart
1981, de installaties voor teledistributie
uitdrukkelijk uitsluit uit haar toepassingsgebied,

terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 260 bis, inzonderheid §§ 1 en 2, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming bepaalde
voorafgaande
verplichtingen
oplegt aan degene die grond-, bestratings- of ander werk gaat uitvoeren « in
de nabijheid van een ondergrondse
elektrische kabel »; dat, ook om de redenen die door eiseres in haar tweede appelconclusie d.d. 22 mei 1991 (zie p. 2 en
p. 3 bovenaan) werden aangevoerd en
die in het eerste onderdeel (zie supra)
werden opgenomen en bij deze, brevitatis causa, als volledig herhaald worden
beschouwd, de teledistributiekabel moet
aanzien worden als en dus gelijkgesteld
met de in gezegd artikel 260 bis, inzon~
derheid § 1, van het A.R.A.B. bedoelde
« ondergrondse elektrische kabel »; dat
dit artikel 260bis van het A.R.A.B. derhalve alleszins toepasselijk is op de teledistributiekabels; dat het bestreden arrest zodoende niet wettig kon beslissen
dat eiseres « ten onrechte voorhoudt dat
art. 260bis van het A.R.A.B. toepasselijk
zou zijn op de kabels van de teledristributie (schending van dit artikel 260bis
inzonderheid §§ 1 en 2, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbe~
scherming goedgekeurd bij de regentsbesluiten van 11/2/1946 en 27/9/1947, zoals
ingevoegd bij art. 2 van het K.B. van 5
augustus 1974) en de beweerde niet-toepasselijkheid van artikel 260bis van het
A.R.A.B. evenmin wettig kon afleiden uit
het enkele feit dat het K.B. van 24 december 1966 geen enkele bepaling omvat
die uitdrukkelijk artikel 260bis het
A.R.A.B. op het teledistributienet toepasselijk maakt en dat artikel 1.1 van de
bijlage van gezegd K.B. ook niet afwijst
op een gelijkstelling van een teledistributienetkabel met een elektriciteitskabel
(schending van de artikelen 1, inzonderheid c en f, en 10 van het koninklijk besluit van 24 december 1966 betreffende
de 11etten voor distributie van radio-omroepuitzendingen in de woningen van
derden alsook 1.1 van de bijlage van dit
koninklijk besluit);: dat het bestreden ar-

Nr. 399

~17

HOF VAN CASSATIE

rest bijgevolg al de in het middel aangew
wezen bepalingen heeft geschonden :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 260bis,
§§ 1 en 2 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming betrekking heeft op werken in de nabijheid van elektrische kabels;
Overwegende dat het aanleggen
en exploiteren van teledistributienetten geregeld wordt door het konink!ijk besluit van 24 december
1966 betreffende de netten voor distributie van radio-omroepuitzendingen in de woningen van derden; dat
de desbetreffende bepalingen van
dit besluit werden genomen ter uitvoering van ?rtikel 13 van de wet
van 26 januari 1960 betreffende de
taksen op de toestellen voor het ontvangen van fjldio-omroepuitzendingen; dat de we,t van 10 maart 1925
op de elektridteitsvoorziening niet
toepasselijk is op de teledistributienetten; dat hieruit volgt dat kabels voor teledistributienetten geen
elektrische kabels zij n in de zin van
het vermelde artikel 260bis van het
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming;
Overwegende dat de appelrechters
de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schenden door te
beslissen dat artikel 260bis van het
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming niet toepasselijk is op
de kabels van het teledistributnet;
Dat het onderdeel faalt naar

recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr: B·aete~Swinnen, afdelingsvoo.rz-itter - Verslaggever: de h. Farrier Oelijkluideiide conclusie van de h. Goeminne,' advOcaat-gEmeraal - Advocaten :
mrs. Houtekier en BU.tzler.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

vooR-

ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - NIET
AAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN ONDERWORPEN BEZWAAR - BEVOEGDHEID VAN
HET HOF VAN BEROEP.

Wanneer voor het hof van beroep dat
kennis neemt van de voorziening tegen een beslissing van de directeur
der directe belastingen, na het verstrijken van de bij art. 282 W:l.B. gestelde
termijn, de volmacht van de ondertekenaar van akkoordverklaringen met
de administratie wordt betwist en deze
betwisting niet in het bezwaarschrift
werd geformuleerd noch ambtshalve
door de directeur of door de gedelegeerde ambtenaar werd onderzocht,
beslist het hof van beroep naar recht
dat deze betwisting een nieuw bezwaar is, waarvan het met toepassing
van de artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 W.I.B. geen kennis kan
nemen.
(BLANKERS

T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCiitN)
ARREST

(A.R. nr. F 1979 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 december 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan dee! uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de burgerlijke
rechter, bij ontstentenis van een
daartoe strekkende conclusie, niet
aile elementen behoeft te vermelden
die de toepassing van een wetsbepaling veranJwoor~en;
Overwegende dat, krachtens artikel 278, .tweede.lid,, van hefWetboek
van de Inkomstenbela$tingen 1. ,gewij~
zigd bij de wet van 16 maart i976 en
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8 augustus 1980, eiser aan het hof
van beroep bezwaren mag onderwerpen die noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch
ambtshalve door de directeur of
door de door hem gedelegeerde
ambtenaar werden onderzocht, voor
zover zij een overtreding van de wet
of een schending van de op straf
van nietigheid voorgeschreven procedurevormen inroepen; dat artikel
279, tweede lid, van hetzelfde wethoek, gewij zigd bij wet van 16
maart 1972, evenwel voorschrijft dat
die nieuwe bezwaren moeten worden geformuleerd ofwel in de voorziening, ofwel in een geschrift dat
aan de griffie van het hof van beroep wordt afgegeven, en dit, op
straffe van verval, binnen de termijn van artikel 282, zijnde zestig
dagen nadat de directeur der belastingen de uitgifte en de stukken, bedoeld in artikel 281 van hetzelfde
wetboek, heeft neergelegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat eiser in zijn bezwaarschrift aanvoerde ' dat de taxaties
gebaseerd zijn op vergissingen in
feite en in rechte en dat er rekening
werd gehouden met verkeerde elementen a.m. prijzen, prestaties, algemene kosten en lonen »; 2. dat eiser in zijn voorziening aanvoert
' dat zijn toestemming, in het kader
van de betwiste akkoorden, door
dwaling is aangetast gezien de door
de administratie voorgelegde berekeningen niet gefundeerd zijn en
minstens tegenstrijdig zijn vermits
voor beide aanslagj aren een andere
werkwijze werd aangevoerd » en
« dat zijn toestemming werd afgedwongen in omstandigheden die
niet van geweld zijn ontdaan »;
3. dat eiser « slechts in de aanvullende conclusie, neergelegd op 6 november 1991 ter griffie van het (hof
van beroep) aanvoert dat de ondertekenaar van de betwiste akkoorden, de genaamde Coveliers, over
geen volmacht beschikte en derhalve geen mandaat had om (eiser) te
vertegenwoordigen en namens hem
op te treden »;
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Dat het, op grond van die vaststellingen, naar recht beslist dat de
grief sub 3 een nieuwe grief is waarvan het hof van beroep, met toepassing van de artikelen 278, tweede
lid, 279, tweede lid, en 282 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, geen kennis kan nemen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Ferrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Claeys BoUUaert; V. Dauginet, Antwerpen.
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AAN·
SLAGPROCEDURE - BELASTINGAANGIITE ONDERZOEK EN CONTROLE - STRAFDOSSIER
VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE - DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL VERLEENDE MACHTIGING TOT INZAGE - GEGEVENS MET BE·
TREKKING TOT EEN ANDERE BELASTINGPLICHTIGE - AANVOERING DOOR DE STAAT.

Wanneer een gereciltelijk dossier inzake
een belastingplichtige krachtens een
uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal in het bezit is van een
ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, vermag de Staat de in dat dossier vervatte gegevens aan te wenden
voor het opsporen van elke sam die
een andere belastingplichtige krachtens de belastingwetten verschuldigd
is. (Artt. 235 en 243 W.I.B.)
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCI:i!:N
T. KUMPEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F 1980 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 december 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 135, § 1, en
243 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest, na met
betrekking tot de voor de aanslagjaren
1982 en 1983 gevestigde aanslagen te
~ebben vastgesteld dat er geen betwistmg over bestaat dat het kwestieuze
strafdossier werd opgesteld lastens N.V.
Herdico, dat de in dit dossier vervatte
gegevens verzameld werden tegenover
deze belastingplichtige doch volgens de
bewering van gelntimeerde (eiser in cassatie), oak gegevens zou opleveren tegenover appellanten (toekomstige verweerders in cassatie) op basis waarvan de
betwiste aanslagen gevestigd werden
dat in het schrijven van de procureur-ge~
neraal d.d. 18 oktober 1982 niet gespecifieerd werd tegenover welke belastingplichtige het nemen van inzage en afschrift toegelaten werd, dat wei verwezen wordt naar het verzoek van de
Administratie in volgende bewoordingen: « Verwijzend naar uw brief van 13
juni 1982 inzake N.V. Herdico te Hoogs~raten (Meerle), verleen ik hierbij toelatmg ... », dat genoemd schrijven van de
Administratie niet aan het dossier werd
toegevoegd, beslist dat het er alle schijn
van heeft dat de Administratie om de gevraagde toelating verzocht met het oog
op de zetting van belastingen opzichtens
N.V. Herdico, dat alleszins niet bewezen
is dat de Administratie om toelating verzocht specifiek met betrekking tot de
vestiging van litigieuze aanslagen lastens appellanten (toekomstige verweerders in cassatie) dat ge'intimeerde (eiser)
zich op artikel 243 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen beroept om de
gegevens van het gerechtelijk dossier
aan te wenden tegenover appellanten
(toekomsti?e verweerders), dat gelntimeerde (e1ser) er verkeerdelijk van uit
gaat op grond van genoemde wettekst
een gerechtelijk dossier waarvoor in ver-
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band met (een) bepaalde belastingplichtige(n) toelating tot het nemen van inzage
en afschrift werd verleend door de procureur-generaal, kan worden gebruikt tegen elke andere belastingplichtige, dat
uit de tekst van artikel 243 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen niet
kan worden afgeleid dat het door artikel
235 vereiste verlof geldt tegenover iedere
belastingplichtige die mogelijk in dit dossier betrokken is, dat artikel 243 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
de belastingadministratie niet ontslaat
van de verplichting tot gei"ndividualiseerd verlof van de procureur-generaal
dat ge'intimeerde (eiser) niet aantoonf
dat hij op rechtsgeldige wijze gebruik
mocht maken van kwestieus gerechtelijk
dossier om de betwiste aanslagen te vestigen, dat deze aanslagen op geen andere
gegevens blijken gevestigd te zijn dan
deze verkregen uit dit dossier en dan
oak nietig voorkomen,
terwijl de rechtsgeldige toelating van
de procureur-generaal tot inzage van ak~en, registers, bescheiden of inlichtingen
m verband met een strafdossier niet enkel geldt voor een bepaalde natuurlijk
persoon of rechtspersoon op wiens naam
het strafdossier werd geopend, maar oak
voor aile andere personen waaromtrent
inlichtingen voorkomen in dit strafdossier, zodat het arrest, door te eisen dat
een gelndividualiseerd verlof voorhanden
is voor elke persoon wiens naam voorkomt in het strafdossier, aan artikel 235
§ 1, van het Wetboek van de Inkomsten:
belastingen een voorwaarde toevoegt die
in de tekst ervan niet is terug te vinden
en zodoende, door zijn beslissing, de toepassing verhindert van artikel 243 van
hetzelfde wetboek volgens hetwelk elke
inlichting, stuk, proces-verbaal of akte
die door een ambtenaar van een fiscaal
staatsbestuur in het uitoefenen van zijn
functie wordt ontdekt of bekomen, door
de Staat kan worden ingeroepen voor
het opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som :

Overwegende dat, krachtens artikel 235 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de parketten
gehouden zijn, wanneer zij daartoe
worden aangezocht door een ambtenaar belast met de vaststelling of de
invordering van de belastingen, hem
aile in hun bezit zijnde inlichtingen
te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijn-

'
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de akten, stukken, registers en om
het even welke bescheiden inzage te
verlenen, en hem alle inlichtingen,
afschriften of uittreksels te Iaten nemen, welke de bedoelde ambtenaar
voor de zetting of de invordering
van de door de Staat geheven belastingen nodig acht; dat van de akten,
stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging evenwel geen inzage mag
worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal; dat,
krachtens artikel 243 van hetzelfde
wetboek, elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoefenen van zij n functie ontdekt of bekomen door een ambtenaar van een
fiscaal staatsbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van
een der in de artikelen 235 en 236
aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen, door de Staat
kan worden ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som;
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat de toelating die de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen heeft gegeven
« tot het nemen van inzage en afschrift van het strafdossier in kwestie in algemene bewoordingen is gesteld en geldt voor " de stukken die
voor de zetting en/of invordering
van de belastingen van belang
zijn " »; 2. dat « er geen betwisting
over bestaat dat het kwestieuze
strafdossier werd opgesteld lastens
N,v, Herdico; dat de in het dossier
verVatte gegevens verzameld werden tegenover deze belastingplichtige doch volgens de bewering van
(eiser) ook gegevens zou opleveren
tegenover (de verweerders) op basis
waarvan de betwiste aanslagen gevestigd werden '; 3. dat in de toelating van de procureur-generaal van
18 oktober 1982 niet bepaald werd
« tegenover welke belastingplichtige
het nemen van inzage en afschrift
toegelaten werd; dat wei verwezen
wordt naar het verzoek van de ad-
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ministratie in volgende bewoordingen: "Verwijzend naar uw brief van
13 juni 1982 inzake N.V. Herdico te
Hoogstraten (Meerle), verleen ik
hierbij toelating ... " »;
Overwegende dat de appelrechters
beslissen : 1. dat niet is bewezen dat
eiser « om toelating verzocht specifiek met betrekking tot de vestiging
van litigieuze aanslagen lastens (de
verweerders) »; 2. dat de toelating
. die de procureur-generaal verleent
voor elm bepaalde belastingplichtige, niet « geldt tegenover iedere belastingplichtige die mogelijk in dit
dossier betrokken is »; 3. dat artikel
243 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen eiser niet ontslaat
van de verplichting tot « ge'individualiseerd verlof » van de procureurgeneraal;
Dat het hof van beroep de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt door te oordelen dat een gerechtelijk dossier van een belastingplichtige, dat met uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal in
bezit is van een ambtenaar van een
fiscaal staatsbestuur, niet kan worden ingeroepen voor het opsporen
van elke som die een andere belastingplichtige verschuldigd is krachtens de belastingwetten;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de aanslagen voor de aanslagjaren 1982 en
1983 vernietigt en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
8 oktober 1993 - le kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Vandebergh, Hasselt.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG·
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG - ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN - ECONOMISCIIE REDENEN - BESTAAN - BEOORDELING - BEGRIP.

Het bestaan van economische redenen
mag door de arbeidsgerechten niet anders worden beoordeeld naargelang
het een bedrijf met industriiile of economische oogmerken betreft of niet.

(Art. 3, § 1, vierde lid, wet van 19
maart 1991.)
(«CHARLEROI -

DANSES » V.Z.W. T. RYBAK E.A.)

dend met het feit dat zij een onder·
neming zonder industrieel of commercieel oogmerk is, en vervolgens
weigert het bestaan van die redenen
te erkennen, nu het overweegt dat
<< de vermindering van de subsidies
van de Gemeenschap en, onder
meer, van de gemeente, evenals het
gecumuleerde financiEHe tekort, zeals zij door (eiseres) worden aangevoerd, niet abnormaal zijn in zoverre het nastreven van hoofdzakelij k
culturele oogmerken en het aanleren van de danskunst a an j ongeren
zeker niet tot de commerciEHe sector
behoren en niet aileen volgens de
maatstaf winst kunnen worden beoordeeld »;
Dat het arrest aldus de voormelde
wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9539)

RET HOF; -

Gelet op het bestre·
den arrest, op 20 februari 1992 door
het! Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het eerste middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat ingevolge arti·
kel 3, § 1, vierde lid, van de wet van
19 maart 1991 de arbeidsgerechten
in voorkomend geval uitspraak moeten doen over het bestaan van de
door de werknemer aangevoerde
economische en technische redenen,
wanneer hij van plan is om een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde we·
gens dergelijke redenen te ontslaan;
Dat noch uit die bepaling noch uit
enige andere wettelijke bepaling
volgt dat het bestaan van economische redenen anders kan worden
beoordeeld naargelang het een bedrijf met industrHHe of economische
oogmerken betreft of niet;
Overwegende dat het arrest ver·
klaart dat de door eiseres aangevoerde economische redenen moeten
worden beoordeeld rekening hou-

Om die redenen, vernietigt het be: streden arrest, behalve . in zc,werre
. het beslist dat het hager beroep vari
de verweersters Malaguarnera e'n
De Paola ontvankelijk is; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenr,echter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
11 oktober 1993 - ae kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Dassesse.
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1° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN - ALGEMEEN NIET-ONTVANKELIJKHEID -

BURGERMIDDEL VAN
TOEGEPASTE
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wanneer zij door een arbeidsongeval

WETSBEPALING
TOEPASSINGSVOORWAARDEN - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER VERZUIM.

2° AMBTENAAR -

AMBTENAAR (RIJK) STATUUT - BEZOLDIGING - BEGRIP - VERGOEDING - TOELAGE.

3° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSONEEL - BIJZONDERE REGELS - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID - GETROFFENE BEZOLDIGING - BEGRIP.

4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - BELANG - MIDDEL ZONDER
INVLOED OP DE WETI'IGHEID VAN DE BESTREDEN BESLISSING.

5° AMBTENAAR -

AMBTENAAR (RIJK)
ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL,
BIJZONDERE REGELS - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID - GETROFFENE BEZOLDIGING - BEGRIP - TOELAGEN VOOR ABNORMALE PRESTATIES.

6° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID - GETROFFENE BEZOLDIGING - BEGRIP - TOELAGEN VOOR
AENORMALE PRESTATIES,

1° In burgerlijke zaken is niet

ontvanke~

lijk het middel ten betoge dat een
wetsbepaling is geschonden op grand
alleen dat de rechter die bedoelde
wetsbepaling toepasselijk verklaart
zonder daarbij vast te stellen dat aile
voorwaarden voor de toepassing ervan
vervuld zijn (1).

2° en 3° De omstandigheid dat een regie~

ment een vergoeding of een toelage al~
leen toekent ingeval de ambtenaar met
andere taken wordt belast dan de nor~
male taken van de functie waartoe hij
is benoemd, belet niet dat zodanige
vergoeding of toelage wordt be~
schouwd also! ze is verschuldigd op
grand van het statuut van de ambte·
naar noch dat ze derhalve is begrepen
in de bezoldiging die de personeelsle~
den der rijksbesturen en andere rijksdiensten gedurende de tijdelijke onge~
schiktheid verder blijven ontvangen
(1) Cass., 17 juni 1991, A.R. nr. 9087 (A.C.,
1990-91, nr. 536).
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(Art. 32, K.B. 24 jan.
1969; artt. 1 tot 5, K.B. 26 maar! 1965.)

zijn getroffen (2).

4°

Niet~ontvankelijk, bij gebrek aan be~
lang, is het middel dat kritiek oefent
op een overweging die de wettigheid
van de bestreden beslissing niet kan
beinvloeden (3).

5° en 6° In de bezoldiging die personeels-

Jeden der rijksbesturen en andere
rijksdiensten gedurende de tijdelijke
ongeschiktheid verder blijven ontvan~
gen, wanneer zij door een arbeidsonge~
val zijn getroffen, zijn de toelagen
voor abnormale prestaties niet begrepen wanneer de onderbreking van de
ambtsuitoefening ]anger duurt dan
dertig werkdagen. (Art. 32, K.B. 24 jan.
1969; artt. 4 en 5, K.B. 26 maar! 1965.)
(REGIE DER POSTERIJEN T. VAN LAENEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9638)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1992 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2°, inzonderheid
tweede en derde paragraaf, 21, 26 van de
wet van 6 juli 1971 houdende oprichting
van de Regie der Posterijen, 1, eerste lid,
A, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 december 1957 en
van kracht ten tijde van het arbeidsongeval op 21 november 1984 en van de tij~
delijke arbeidsongeschiktheid tot 26 juni
1986, 1, 2, 3 van het koninklijk besluit
van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding,
ten
gunste
van
de
personeelsleden der instellingen van
openbaar nut, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg naar en van
het werk, 1, eerste lid, 3bis, van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor on(2) Ce.ss., 22 maart 1993, A.R. nr, 9424 (A.C.,
1992-93, nr. 152).
(3) Cass., 19 okt. 1989, A.R. nr. 8365 (A.C.,
1989-90, nr. 102).
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gevallen op de weg naar en van het
arbeid » vormen, dat zij « geen buitengewerk en voor beroepsziekten in de overwone en aa.nzienlijke uitgaven dekten
heidssector, gewijzigd bij de wet van 13
maar een arbeid beloonden die vermoeijuli 1973, zeals die wet van 3 juli 1967
ender was en zelfs meer risico's meevan kracht was v66r de wijziging ervan
bracht », dat zij « vrijwilligers aantrekbij de wet van 31 juli 1991, 1, 13, eerste
ken » en dat « ze bovendien in aanmerlid, 32, van het koninklijk besluit van 24
king worden genomen bij de berekening
januari 1969 betreffende de schadevervan het pensioen », en op de eveneens
goeding, ten gunste van de personeelslevan het beroepen vonnis overgenomen
den der rijksbesturen en der andere
grand dat de dagelijkse toelage voor het
rijksdiensten en van sommige leden van
uitblijven van ongevallen en de exploitahet personeel der gesubsidieerde ondertievergunning » van dezelfde aard zijn
wijsinrichtingen en van de gesubsidieerals de nachtpremies, dat wil zeggen dat
de psycho-medische sociale centra en
ze als een beloning gelden 1>, en op
diensten voor studie- en beroepsorientegrand : « dat ... de toekenning van exploiring, voor arbeidsongevallen en voor ontatievergoedingen, van toelagen voor
gevallen op de weg naar en van het
nachtarbeid en van toelagen voor het be~
werk, zoals dit besluit is gewijzigd bij de
sturen en het onderhoud van de postaukoninklijke besluiten van 10 juni 1970, 19
tovoertuigen natuurlijk niet bestemd is
januari 1972, 13 november 1973 en 6 juni
'om "de werkelijke lasten te dekken die
1975, en, wat artikel 32 betreft, bij het
niet als normaal en aan het ambt onafkoninklijk besluit van 25 augustus 1971,
scheidelijk verbonden kunnen worden
dat van kracht was ten tijde van het liti~
beschouwd ", in de zin van artikel 3 van
gieuze arbeidsongeval op 21 november
het koninklijk besluit van 26 maart 1965,
1984, en vervolgens bij het koninklijk bewaaronder (eiseres) ze rangschikt, het
sluit van 24 maart 1986 dat in werking is
eenvoudig gaat om premies tot beloning
getreden op 1 mei 1986 toen verweerder
van arbeid die vermoeiender is en zelfs
tijdelijk arbeidsongeschikt was tot 26 jumeer risico's meebrengt voor het personi 1986 en zeals dat koninklijk besluit
neelslid, maar voor dat personeelslid
van 24 januari 1969 heette en van kracht
geen kosten of enige vermindering van
was v66r de wijziging ervan bij het kozijn vermogen kan teweegbrengen, zulks
ninklijk besluit van 21 november 1991, 1,
in tegenstelling met de Iauter formele
2, 3, 4, 5, van het koninklijk besluit van
overweging over " de noodzakelijke scha26 maart 1965 houdende de algemene redeloosstelling van de personeelsleden
geling van de vergoedingen en toelagen
van de Regie der Posterijen voor de lasvan aile aard toegekend aan het persoten die zij dragen uit hoofde van buitenneel van de ministeries, 8 en 9 van de algewone werkzaambeden" als vermeld in
gemene wet op de burgerlijke en kerkede drie koninklijke besluiten tot vaststellijke pensioenen van 21 juli 1844,
ling van de vergoedingen of toelagen
doordat het arrest, met bevestiging
waarover het onderbavige geding loopt »;
van het beroepen vonnis, eiseres verooralsmede op grand dat artikel 14 van het
deelt om verweerder, voor de periode
op 1 mei 1986 in werking getreden kovan tijdelijke algehele arbeidsongeninklijk besluit van 24 maart 1986 tot
schiktheid die hij van 21 november 1984
wijziging van artikel 32 van het koninktot 26 juni 1986 heeft opgelopen ten gelijk besluit van 24 januari 1969, in tegenvolge van een arbeidsongeval, behalve
stelling met betgeen eiseres op basis van
zijn loon, de volgende bedragen te betabet verslag aan de Koning betreffende
len : « - als nachtvergoeding : 133.440
dat koninklijk besluit van 24 maart 1986
frank, - als rijpremie : 29.190 frank, betoogde, geen bepaling is tot uitlegging
als exploitatiepremie : 6.650 frank, dit is
van dat artikel 32 zoals het luidde v66r
in totaal 169.280 frank, te verhogen met
het besluit van 24 maart 1986, en ~ dat
de ·interest volgens de wettelijke rentehet nieuwe artikel 32 eigenlijk een bevoet vanaf de gemiddelde datum van de
perking inhoudt van het begrip bezoldiopeisbaarheid van die verschillende preging waarop de aan bet koninklijk bemies, namelijk 25 augustus 1985, e~ met
sluit van 24 januari 1969 onderworpen
de kosten, en doordat het arrest e1seres
personen tijdens de periode van tijdeveroordeelt in de kosten van boger belijke ongescbik.theid nag aanspraak kunroep, op de van het beroepen vonnis,
nen maken, door ze te beperken tot de
overgenomen grand dat de toelagen voor
" bezoldiging verschuldigd op grand van
nachtarbeid « de betaling voor abnormahun arbeidsovereenkomst of hun wettele of uitzonderlijk arbeid » en dus een
lijk of reglementair statuut ", daar arti« voordeel tot vergoeding van zwaardere
kel 32 v66r de inwerkingtreding van arti-
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kel 14 bepaalde dat de aan het besluit
onderworpen personeelsleden wier statuut door de Koning, de minister of enige andere administratieve overheid kan
worden vastgesteld, "in ieder geval hun
bezoldiging tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid" behielden; ... dat
het Verslag aan de Koning het werk is
van de Uitvoerende Macht die, krachtens
artikel 27 van de Grondwet, geen authentieke uitlegging van de wetten kan
geven; dat er werd beslist dat het recht
op de vergoeding van de gevolgen van
een arbeidsongeval ... onherroepelijk is
vastgesteld op de dag waarop dat ongeval zich voordoet ... ; dat ten slotte en ten
overvloede, het Hof, hoewel het aanneemt dat het koninklijk besluit van 26
maart 1965 ... van toepassing is op het
personeel van de Regie der Posterijen, in
de arresten V. en R. ... oordeelt dat de
artikelen 3 en 5 van dat besluit in casu
niet toepasselijk zijn, vermits artikel 32
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 een meer gunstige bijzondere bepaling is, in de zin van artikel 3 bis van de
wet van 3 juli 1967 en dat zij, aangezien
ze van een .latere datum is' dan de bepaH1ngex;i. Van de artikelen 3' .eri 5, daarvan
oy'er·e.Emkomstig de beginselEm " lex posteriof"priori derogat", en ". Specialia generalibqs_, derogant" kim afwijken; ... ; dat
daar1,1'1,t ·volgt dat de gevorderde toelagen
en vergoedingen in elk geval deel uitmaakten van de bezoldiging waarop (verweerder) ten tijde van zijn tijdelijke algehele ongeschiktheid recht had ... »,
terwijl, eerste onderdeel, de regeling
tot herstel van de schade ten gevolge
van de arbeidsongevallen waarvan toepassing wordt gemaakt op de personeelsleden van de Regie der Posterijen, een
ins telling van openbaar nut (artikelen 1
en 26 van de wet van 6 juli 1971 en 1,
eerste lid, A, van de wet van 16 maart
1954, gewijzigd bij voormelde wet van 6
juli 1971) is vastgesteld bij de wet van 3
juli 1967 en het uitvoeringsbesluit ervan
van 24 januari 1969 (artikel 1 van de wet
van 3 juli 1967, artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 en artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 12 juni 1970); de getroffenen van een
ongeval, gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid, het voordeel van artikel 32 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969 genieten, overeenkomstig
artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967,
volgens hetwelk de algemene wetgeving
inzake arbeidsongevallen aileen wordt
toegepast onder voorbehoud van de toepassing van de meer gunstige bepaling,
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zoals is het artikel 32 dat, zoals het is gewijzigd bij het koninldijk besluit van 26
augustus 1971, bepaalt dat « de aan het
besluit onderworpen personeelsleden
wier statuut door de Koning, de minister
of enige andere administratieve overheid
kan worden vastgesteld, in ieder geval,
hun bezoldiging tijdens de periode van
tijdelijke ongeschiktheid behouden »; nu
er van het begrip bezoldiging in dat artikel 32 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969, gewijzigd bij koninklijk be~
sluit van 25 augustus 1971, geen omschrijving wordt gegeven, moet worden
verwezen naar de omschrijving ervan in
artikel 13 van voormeld koninklijk be~
sluit van 24 januari 1969; voormeld artikel 13 betreffende de vaststelling van het
bedrag van de renten in geval van blijvende invaliditeit of van overlijden, in
het eerste lid bepaalt: « Onder jaarlijkse
bezoldiging moet worden verstaan enige
wedde, enig loon of enige als wedde of
als loon geldende vergoeding door de getroffenen op het tijdstip van het ongeval
verkregen, vermeerderd met de toelagen
of vergoedingen die geen werkelijke lasten dekken en op gra-nd van de: ~rbeids:
overeenkomst .of .het wettelijk ;af regie-:. rilentair sta;t\;lut z'ijn, Vei-13Chuldigd »; ~et
f~it dat voor. de omschrij\dng- van.heit:be~
, grip bezoldiging n~odzakelijk naar iirtF
kel 13 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969 moet worden verwezen,
wordt bevestigd door het verslag aan de
Koning vOOr het koninklijk besluit van
24 maart 1986, waarvan artikel 14 door
de volgende bepaling artikel 32 van het
koninklijk besluit van 24 januari 1969,
vervangt : « De personeelsleden onderworpen aan dit besluit behouden tijdens
de periode van tij delijke ongeschiktheid
de bezoldiging verschuldigd op grond
van hun arbeidsovereenkomst of hun
wettelijk of reglementair statuut »; voormeld verslag a an de Koning wij st in ver~
band met artikel 14 van het koninklijk
besluit van 24 maart 1986 erop : « Artikel
14 vervangt artikel 32 door een nieuwe
bepaling die de draagwijdte ervan duidelijk maakt: "Onder de bezoldiging, moe~
ten alle elementen van die bezoldiging
worden verstaan vermeld in artikel 13
van het koninklijk besluit van 24 j anuari
1969. Er dient benadrukt dat al deze elementen enkel in aanmerking komen
voor zover ze op grond van hun arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut verschuldigd zijn ... »;
derhalve uit artikel 13 van het koninklijk
besluit van 24 januari 1969 en uit voormeld verslag aan de Koning blijkt dat
<
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artikel 14 van het koninklijk besluit van
24 maart 1986 het begrip « bezoldiging »
helemaal niet wijzigt, maar het reeds in
artikel 32 impliciet vervatte begrip enkel
verduidelijkt; artikel 14 derhalve kan
worden beschouwd als een bepaling tot
uitlegging van artikel 32 (oud) van het
koninklijk besluit van 24 januari 1969,
gewijzigd bij koninklijk besluit van 25
augustus 1971, en als dusdanig, met de
gelnterpreteerde bepaling een geheel
vormt, zodat de regel van de niet-terugwerking van artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek daarop niet van toepassing is;
die uitlegging 's Konings macht niet te
buiten ging, vermits zij een koninklijk
besluit beoogde; de berekening van de
vergoedingen waarop verweerder recht
heeft derhalve niet wordt bei"nvloed door
het feit dat de inwerkingtreding van artikel 14 van het koninklijk besluit van 24
maart 1986, bij artikel 27, paragraaf 3,
van dat besluit, pas op de eerste dag van
de maand na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad, namelijk 1 mei 1986,
is vastgesteld, nu het op 29 april 1986
was bekendgemaakt; de litigieuze vergoedingen en toelagen, oak al dekten zij,
volgens het arrest, geen- werkelijke las..
ten, dus aileen 'als bezoldiging, in de zin
van artikel 32 Dud en nieuw van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, kon
gelden, indien ze op grand van het statuut van verweerder verschuldigd waren;
het arrest niet vaststelt dat de vergoedingen en toelagen op grand van het statuut verschuldigd waren; het intr,gendeel
vaststelt dat die ·vergoedingen en toelagen, volgens verweerder, verschuldigd
waren « bovenop zijn eigenlijke wedde »
en dat het gevorderde bedrag « de tegenwaarde was (voor de periode van tijdelijke algehele ongeschiktheid) van de
toelagen wegens nachtarbeid, van exploitatievergoedingen en toelagen voor het
uitblijven van ongevallen bij het besturen en onderhoud van de postautovoertuigen waarop hij aanspraak kon maken
in de afdeling waar hij op het ogenblik
van zijn ongeval werkte » (arrest, pagina
2, sub II, tweede lid); het arrest, met
overneming van de motivering van de
eerste rechter, die zelf de gronden van
beslissingen van de arbeidsgerechten te
Luik overneemt, oak vaststelt dat de toelagen voor nachtarbeid « de betaling
voor abnormale of uitzonderlijke arbeid » vormen en « een arbeid vergoedden die vermoeiender was en meer risico's meebracht » en die toelagen « vrijwilligers aantrok » (vonnis, keerzijde van
het eerste blad); de feitenrechters dus
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zelf hebben vastgesteld dat de litigieuze
toelagen en vergoedingen aan personeelsleden werden toegekend toen ze als
vrijwilligers uitzonderlijke arbeid verrichtten en dat zij met het eigenlijke
loon niets te maken hadden; het arrest,
op grand van zodanige vaststellingen,
niet zonder miskenning van het begrip
« bezoldiging », in de zin van artikel 13,
eerste lid, en van artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 augustus 1971 en zoals het bij koninklijk
besluit van 24 maart 1986 is verduidelijkt, niet kon beslissen dat de litigieuze
vergoedingen en toelagen aan verweerder verschuldigd waren (schending van
die bepalingen, welke op verweerder toepasselijk waren verklaard bij de artikelen 1 en 26 van de wet van 6 juli 1971, 1,
eerste lid, A, van de wet van 16 maart
1954, gewijzigd bij voormelde wet van 6
juli 1971, 1 en 3bis yan de wet van 3 juli
1967, 1 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969, 1, 2 en 3 van het koninklijk
besluit van 12 juni 1970, en schending
van ·artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek);

tweede onderdeel, in de onderstelling
dat de beperking van het begrip bezoldiging tot de op grand van de overeenkomst of het statuut, verschuldigde bezoldiging eerst gold vanaf 1 mei 1986, op
welke datum de inwerkingtreding van
artikel 14 van het koninklijk besluit van
24 maart 1986 was vastgesteld bij artikel
27, paragraaf 3, van het koninklijk besluit, de tegenwaarde van de vergoedingen en toelagen niet zou verschuldigd
zijn geweest, althans voor de periode
van tijdelijke ongeschiktheid van 1 mei
1986 af tot 26 juni 1986; de wijziging van
een bepaling houdende vaststelling van
de wijze van berekening van de vergoedingen wegens een arbeidsongeval immers toepasselijk is op de berekening
van de vergoedingen die verschuldigd
zijn voor de gevolgen van een ongeval
van v66r de datum van inwerkingtreding
van die wijziging, die zich voordoen of
voortduren na die datum, tenzij, wat in
casu niet bet geval was, de vergoedingen
reeds definitief zijn vastgesteld op het
ogenblik van die inwerkingtreding; het
arrest dus in ieder geval onwettig is in
zoverre het rekening heeft gehouden
met de toelagen en vergoedingen voor de
periode van 1 mei tot 26 juni 1986
(schending van artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
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24 maart 1986, en van artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek);

zesde onderdeel, het arbeidshof wijst
op zijn eigen rechtspraak, volgens welke,
hoewel het koninklijk besluit van 16
maart 1965 toepasselijk is op de personeelsleden van de Regie der Posterijen,
de artikelen 3 en 5 van dat besluit in casu niet van toepassing zijn, vermits artikel 32 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969 een meer gunstige bijzondere bepaling is, in de zin van artikel 3bis
van de wet van 3 juli 1967 en dat zij,
aangezien zij van een latere datum is
dan de bepalingen vervat in de artikelen
3 en 5 van het koninklijk besluit van 26
maart 1965, overeenkomstig de beginselen « lex posterior priori derogat » en
« specialia generalibus derogant » daarvan kan afwijken; het arrest enkel vaststelt dat artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 « kan
afwijken, maar niet zegt dat het zulks
heeft gedaan; het arrest, in zoverre het
steunt op een loutere onderstelling, niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet); het arrest trouwens zijn beslissing
niet naar recht kon verantwoorden op
grand van een afwijking van het koninklijk besluit van 26 maart 1965; de krachtens dit besluit toegekende vergoedingen
en toelagen immers geen deel uitmaken
van de bezoldiging die het personeelslid
gedurende zijn tijdelijke ongeschiktheid
behoudt, krachtens voormeld artikel 32;
het in het koninklijk besluit van 26
maart 1965 gaat, ofwel om vergoedingen
wegens werkelijke lasten buiten het begrip « bezoldiging » (artikel 13 van het
koninklijk besluit van 24 januari 1969)
ofwel om toelagen wegens prestaties die
niet als normaal kunnen worden beschouwd en derhalve geen « bezoldiging » zijn in de zin van artikel 32, aangezien zij niet op grand van de overeenkomst of het statuut zijn verschuldigd;
het verslag aan de Koning v66r het koninklijk besluit van 24 maart 1986, valgens hetwelk artikel 14 van dat koninklijk besluit het begrip « basisbezoldiging » enkel « verduidelijkte » voor de
berekening van de bedragen die zijn verschuldigd in geval van tijdelijke ongeschiktheid en de in artikel 13 van voormeld koninklijk besluit vermelde elementen van de bezoldiging enkel in
aanmerking komen voor zover ze op
grond van de arbeidsovereenkomst of
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het statuut verschuldigd zijn, benadrukt
dat « bij voorbeeld aan de aan het ko~
ninklijk besluit van 26 maart 1965 onder,worpen personeelsleden ... de toelagen
aileen worden toegekend voor zover een
ambtsonderbreking niet Ianger duurt
dan 30 dagen ... »; zodoende duidelijk
blijkt dat de wetgever de bij het koninklijk besluit van 26 maart 1965 geregelde
vergoedingen en toelagen uit het begrip
« bezoldiging » heeft willen uitsluiten en
dat van de bepalingen ervan niet is afgeweken door artikel 32 van het koninklijk
besluit van 24 januari 1969, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 en bij dat van 24 maart 1986;
het bestreden arrest, doordat het de toepassing van dat koninklijk besluit van 26
maart 1965 heeft geweigerd, de bepalingen van de artikelen 1 tot 5 van dat besluit en die van de artikelen 13 en 32
van het koninklijk besluit van 24 januari

1969 schendt:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter die,
in burgerlijke zaken, van een wetsbepaling toepassing maakt, niet behoeft vast te stellen dat de toepassingsvoorwaarden ervoor zijn vervuld, onverminderd zijn verplichting
om op de conclusie te antwoorden;
dat in deze onderdelen van zodanige
conclusie geen spraise is;
Overwegende dat artikel 32 van
het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de rijksbesturen en der
andere rijksdiensten, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg
naar en van het werk, in de versie
van v66r het koninklijk besluit van
24 maart 1986 en in de daarop volgende versie, bepaalt dat de aan dat
besluit onderworpen personeelsleden tijdens de periode van tijdelijke
'ongeschiktheid hun bezoldiging behouden;
Dat uit de geschiedenis van artikel 32 blijkt dat volgens de beide
versies, de bezoldiging onder meer
toelagen of vergoedingen omvat die
geen werkelijke lasten dekken en
die op grond van het statuut van het
personeelslid zijn verschuldigd;
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Overwegende dat de woorden « op
grand van het statuut » de statutaire
toestand beogen van de ambtenaar
wiens bevoegdheden, plichten en
rechten bij de wetten en reglementen en dus eenzijdig door de bevoegde overheden, onpersoonlijk en algemeen zijn vastgesteld;
Dat de omstandigheid dat een vergoeding of toelage bij een reglement
enkel wordt toegekend ingeval de
ambtenaar met andere taken wordt
belast dan de normale taken van de
functie waartoe hij is benoemd, niet
belet dat zodanige vergoeding of toelage wordt beschouwd alsof ze niet
is verschuldigd op grand van het
statuut van de ambtenaar:
Overwegende dat het arbeidshof,
op grand van de in die onderdelen
overgenomen overwegingen van het
arrest, onder meer dat de litigieuze
toelagen en vergoeding aan personee!sleden werden toegekend toen
ze als vrijwilligers abnormale en uitzonderlijke arbeid verrichten en dat
zij aan verweerder « bovenop zij n
eigenlijk loon » verschuldigd waren,
zonder miskenning van het begrip
bezoldiging, in de zin van artikel 32
van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, heeft kunnen beslissen
dat die toelagen en vergoedingen in
dat loon waren begrepen;
Dat die onderdelen niet kunnnen
worden aangenomen;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat de artikelen 3 en 5 van het
koninklijk besluit van 26 maart 1965
« in casu niet kunnen worden toege~
past, vermits artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969
een meer gunstige bijzondere bepaling is in de zin van artikel 3 bis van
de wet van 3 juli 1967 en dat zij,
aangezien zij van een latere datum
is dan de bepalingen vervat in de
artikelen 3 en 5, overeenkomstig de
beginselen, " lex posterior priori derogat" en " specialia generalibus de-··
rogant" daarvan kan afwijken »;
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In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 1, 2
en 3 van het koninklijk besluit van
26 maart 1965 :
Overwegende dat de artikelen 1, 2
en 3 van het koninklijk besluit van
26 maart 1965 betrekking hebben op
de vergoedingen die worden verleend aan de a1nbtenaren die verplicht worden " werkelijke lasten te
dragen die niet als normaal en aan
het ambt onafscheidelijk verbonden
kunnen worden »;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, oordeelt dat de litigieuze
toelagen en vergoedingen niet zijn
toegekend om werkelijke lasten te
dekken die niet als normaal of aan
het ambt onafscheidelijk verbonden
kunnen worden beschouwd;
Dat die overweging aileen a! een
grondslag is voor de beslissing om
de voormelde artikelen 1, 2 en 3 buiten toepassing te Iaten;

Dat bet onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden in zoverre niet ontvankelijk is, bij gebrek aan belang;
In zoverre het onderdeel scherrding aanvoert van de artikelen 4 en
5 van bet koninklijk besluit van 26
maart 1965:
Overwegende dat de artikelen 4
en 5 van het koninklijk besluit van
26 maart 1965 betrekking hebben op
de toelagen die worden toegekend
voor het verrichten van prestaties die
niet als normaal kunnen worden beschouwd;
Overwegende dat, enerzijds, artikel 32 van het koninklijk besluit van
24 januari 1969 niet afwijkt van artikel 5 van het koninklijk beslui.t van
26 maart 1965;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest, om de redenen van het beroepen vonnis die het overneemt,
erop wijst dat de litigieuze toelagen
bestemd zijn om « abnormale of uitzonderlijke arbeid » te belonen;
Dat het arrest, op grand van de
voormelde overwegingen en vaststel-
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lingen, zijn beslissing om de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit
van 26 maart 1965 buiten toepassing

Nr. 403

het misdrijf vereist; het juridisch bezit
is voldoende als bestanddeel van dit
misdrijf. (Art. 505 Sw.) (!)

te laten, niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;

(PEDIU T. ROOSE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6415)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het de artikelen 1, 2 en 3 van het
koninklijk besluit van 26 maart 1965
buiten toepassing laat; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli 1967,
veroordeelt eiseres in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
11 oktober 1993 - 3e kamer -

Voorzit-

ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever: de h. Verheyden - Andersluidende conclusie (4) van de h. ·Leclercq, advocaat-generaal - Advocailt:
mr. De Bruyn.
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HELING -

BESTANDDELEN DISCH BEZJT.

BEZIT - JURI-

Voor het bestaan en het bewezen verklaren van het misdrijf heling is geen

materieel bezit van het voorwerp van

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

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering:

Over al de grieven samen :
Overwegende dat de grieven, in
zoverre het onderzoek ervan het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de rechter in
strafzaken, wanneer de wet zoals te
dezen geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft, vrij de bewijswaarde
beoordeelt van de regelmatig verkregen en hem regelmatig overgelegde gegevens van de zaak waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, waaronder de
verklaringen van beklaagden; dat
niets de rechter belet geloof te hechten aan een bepaalde verklaring en
bewijswaarde te ontzeggen aan een
andere verklaring afgelegd door dezelfde persoon;
Overwegende dat voor het bestaan en het bewezen verklaren van
het misdrijf heling geen materieel
bezit van het voorwerp van het misdrijf is vereist; dat juridisch bezit
voldoende is als constitutief element
van dit misdrijf;

Noot arrest nr. 402:
(4) Het O.M. besluit tot verwerping. Het oordeelt dat het arrest de motieven van het beroepen vonnis m.b.t. het abnormaal karakter van
de prestaties niet overneemt.

(1) Zie Cass., 28 dec. 1891, Pas., 1892, I, 68;
jan. 1960 (A.C.; 1960, 470); A. VANDEPLAS,
« Heling », Bijz, Stmfr. voor Rechtspnctici,'
Acco,. 1990, 77.
25
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Overwegende dat de appelrechters
in feite en derhalve onaantastbaar
vaststellen dat eiseres en een medebeklaagde, haar vriend Van Hoof,
samen een autovoertuig Mercedes
gingen aankopen; dat de koop werd
afgesloten met als koper eiseres en
dat de koopsom werd betaald met
gelden waarvan eiseres wist dat zij
door misdaad of wanbedrijf verkregen waren, meer bepaald deel uitmaakten van de buit van een roo£overval, waaraan haar vriend Van
Hoof deelnam; dat de appelrechters
zodoende vaststellen dat eiseres
minstens het juridisch bezit had van
de voor de aankoop aangewende gelden; dat die motivering de vaststelling inhoudt dat de vraag naar de
feitelijke overhandiger van de geldsam aan de verkoper irrelevant is
voor hun oordeelsvorming, zodat het
verhoor van die verkoper daarvoor
niet dienstig is;
Overwegende dat de appelrechters
in hun motivering op p. 29 van het

arrest -

voor en na hun vaststel-

ling « dat het niet anders kan dan
dat (eiseres) de bedrieglijke oorsprong van de gelden kende op het
ogenblik van de verkrijging ervan »
- de feitelijke gegevens vermelden
en bespreken waardoor zij tot de
overtuiging komen dat eiseres op
het ogenblik van de aankoop van
het autovoertuig Mercedes weet
moest hebben van de misdadige herkomst van de gelden van de voor dit
autovoertuig bestemde koopsom; dat
de appelrechters aldus oordelen over
heling van gelden en niet van een autovoertuig;
Dat zij door hun motivering hun
beslissing regelmatig met redenen
omkleden en, zonder miskenning
van het recht van verdediging van
eiseres, naar recht verantwoorden;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii;Je of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde civielrechtelij ke vorderingen van :
1. de verweerder Jean-Pierre Roose:
Overwegende dat die vordering
ongegrond wordt verklaard;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
2. de overige verweerders :
Overwegende dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en geen uitspraak
doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaatgeneraal - Advocaat: mr. W. Mertens,
Antwerpen.
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10 BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - BUITENLANDS GERECHTELIJK ONDERZOEK - TELEFOONTAP - RECHTSGELDIGHEID VOOR DE STRAFRECHTER IN BELGIE
- VEREISTEN.
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2° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8.2 BUlTENLANDS GERECHTELIJK ONDERZOEK
TELEFOONTAP RECHTSGELDIGHEID
VOOR DE STRAFRECHTER IN BELGI:it.

1° en 2° Ee.n gegeven dat werd verkregen
door het afluisteren van telefoonge-

sprekken in het kader van een in het
buitenland ingesteld gerechtelijk onderzoek, kan slechts als rechtsgeldig
bewijs voor de Belgische strafrechter

worden aangewend voor zover de toepasselijke vreemde wet die het afluisteren en registreren van telefoongesprekken regelt en toelaat, in overeenstemming is met art. 8.2 E. V.R.M. (1)
(PROCUREUR-GENERAAL BJJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T, DEWULF E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6420)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel :
eerste onderdeel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 154, 189 en
211 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt dat de in Frankrijk, in het kader van een autonoom
Frans gerechtelijk onderzoek ten laste
van H. Cnudde, voorafgaand aan de internationale ambtelijke opdracht van de
onderzoeksrechter te Kortrijk, uitgevoerde afluistering van telefoongesprekken,
niet voldeed aan de in de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens omtrent de toepassing van
artikel 8.2 E.V.R.M. vastgelegde criteria,
terwijl hieraan voorafgaand, in hetzelfde arrest, met betrekldng tot dezelfde
heimelijke opname van telefoongesprek(1) Zie Cass., 24 mei 1983, A.R. nr, 7913
(A.C., 1982-83, nr. 527); 19 feb. 1985, A.R. nr,
9354 (ibid., 1984-85, nr. 370); 10 april 1990, A.R.
nr. 434~ (ibid.,_1~89-90, nr. 479J: ~6 jan. 1993,
A.R. J?..L 7240 (1b1d., 1993, nr, 52 , E.H.R.M., arrest Oztiirk, 21 feb. 1984, (Publ. C.E.D.H.,
Reeks A, vol. 73); E.H.R.M., arresten Kruslin
en Huvig, 24 april 1990 (ibid., Reeks A, vol.
176).
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ken eveneens werd vastgesteld dat ~~ het
afluisteren van telefoongesprekken valgens intern Frans recht toegelaten was
op het ogenblik van de feiten, dat de in
casu afgeluisterde telefoongesprekken
principieel regelmatig bekomen werden
en dat oak het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens tot het besluit
komt dat de regeling van de telefoontap
een voldoende basis heeft in het Franse
recht » (twaalfde blad, bovenaan), en
eveneens vastgesteld wordt dat « het de
Belgische rechter in geen geval toekomt
de wettelijkheid van het in Frankrijk gevoerde onderzoek lastens H. Cnudde te
beoordelen en/of veroordelen, niet alleen
wat de juiste toepassing van de Franse
wet betreft, maar evenmin wat de naleving van het E.V.R.M. betreft » (dertiende blad, sub 4); dat het arrest een redengeving bevat die tegenstrijdig is waardoor niet kan worden uitgemaakt of het
hof van beroep nu van oordeel is dat
door het openbaar ministerie een onrechtmatig bewijs werd aangevoerd - in
welk geval de artikelen 154, 189 en 211
Sv. werden geschonden -, dan wel, in~
dien zulks niet het geval zou zijn, op
welke grond het hager beroep van het
openbaar ministerie dan ongegrond werd
verklaard; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed en de be~
wijswaarde van regelmatig gestelde on~
derzoeksverrichtingen miskent;
tweede onderdeel: schending van de
artikelen 154, 189, 211 van het Wetboek
van Strafvordering, 8.2 E.V.R.M. en miskenning van het algemene rechtsbeginsel volgens hetwelk elke bewijsvoering
rechtmatig hoort te zijn,
dooz·dat het hof van beroep, alhoewel
het vaststelt dat (I de internationale ambtelijke opdracht, noch de uitvoering ervan door enige onregelmatigheid, van
welke aard dan ook, is aangetast »
(twaalfde blad), nochtans de eruit voort~
gesproten bewijsmiddelen, meer bepaald
de gecopieerde inhoud van een bandopname van telefoongesprekken, voordien
in opdracht van de Franse gerechtelijke
overheid in het kader van een ander,
louter Frans, gerechtelijk onderzoek ten
laste van H. Cnudde opgenomen, afwijst
als zijnde in strijd met de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens over de draagwijdte van artilcel 8.2 E.V.R.M.,
terwijl dat artikel ter zake geen toepassing vond nu de betrokken internationale ambtelijke opdracht, door de Kortrijkse onderzoeksrechter gericht aan zijn
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Franse ambtgenoot, niet strekte tot het
doen afluisteren van telefoongesprekken,
maar wei onder meer tot het copieren
van een reeds voordien bestaande bandopname, waarvan de inhoud aan tegenspraak werd onderworpen, en het de Belgische strafrechter niet toekomt de couformiteit aan het E.V.R.M. te beoordelen
van een in Frankrijk verricht gerechtelijk onderzoek; dat het arrest derhalve
de aangehaalde wetsbepalingen schendt
door uit deze beoordeling te besluiten
dat het Belgisch openbaar ministerie
door zich te steunen op een regelmatig
bekomen afschrift van de Franse processtukken waaraan het niet heeft meegeWerkt, een onrechtmatig bewijs leverde :

Overwegende dat de strafrechter
een hem ter beoordeling voorgelegd
strafbaar feit enkel bewezen kan
verklaren op grand van regelmatig
verkregen bewijs; dat de regelmatigheid inhoudt dat de verkrijging niet
gebeurde in strijd met de Belgische
openbare orde, die mede bepaald
wordt door de internationale en supranationale rechtsnormen die deel
uitmaken van de Belgische rechtsordening, waaronder de bepalingen
van het E.V.R.M.;
Overwegende dat de Belgische
rechter in voorkomend geval elk bewijs op de regelmatigheid van zijn
verkrijging hoeft te toetsen; dat de
omstandigheid dat een bewijs, zoals
te dezen, werd verkregen in het kader van een in het buitenland ingesteld gerechtelijk onderzoek die opdracht onverkort laat;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen, zonder dienaangaande
te worden bekritiseerd, dat de bewijsvoering tegen beide verweerders
in oorsprong is gesteund op gegevens die door de Franse gerechtelijke overheden werden bekomen ingevolge het afluisteren van telefoongesprekken die van doorslaggevend
belang geweest zijn voor het verloop
van het verder onderzoek; dat de
appelrechters van oordeel zijn dat
de tegen de verweerders ingestelde
strafvordering op onrechtmatig verkregen bewijs stoelt;
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Overwegende dat een vreemde
wet die het afluisteren of opnemen
van telefoongesprekken regelt en
deze handelingen toelaat niet strijdig is met de Belgische openbare orde voor zover die vreemde wet in
overeenstemming is met onder meer
de bepalingen van het E.V.R.M.; dat
een wetielijke basis aldus niet volstaat, maar het verwervingssysteem
als dusdanig regelmatigheidswaarborg moet inhouden ten opzichte
van die bepalingen;
Overwegende dat het niet strijdig
is vast te stellen, eendeels, dat de
Belgische rechter de al dan niet
wettelijkheid van een in het buitenland ingesteld gerechtelijk onderzoek niet heeft te beoordelen, anderdeels, dat een in het raam van dit
gerechtelijk onderzoek bekomen gegeven niet als bewijs voor de Belgische strafrechter kan worden aangewend wegens strijdigheid van de
wijze van verkrijging ervan met regels van het E.V.R.M.;
Dat de appelrechters niet beoordelen « de conformiteit aan het
E.V.R.M. ( ... ) van een in Frankrijk
verricht gerechtelijk onderzoek ,>,
maar wel de aanwendbaarheid in
een Belgisch strafproces van een in
het buitenland, zij het in bet raam
van een dergelijk onderzoek, verkregen bewijs;
Dat de appelrechters door hun
motivering hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantH\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; Iaat de kosten ten laste
van de Staat.
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12 oktober 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-
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generaal.

VOORLOP!GE HECHTEN!S -

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - BETALING VAN EEN BORGSOM - BEDRAG
MOTIVERING.

De rechter bepaalt vrij het bedrag van
de borgsom bedoeld bij art. 35, § 4,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 en bij
gebreke van conclusie is hij niet verplicht zijn beslissing dienaangaande te
motiveren.
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(MARINI)

(A.R. nr. P.93.1339.N)

VERZEKERING -

WAM.-VERZEKERING EXCEPI'IE - HANDELAARSKENTEKENPLAAT
- VOERTUIG - MAXIMUM CILINDERINHOUD
- TEGENWERPELIJKHEID - BENADEELDE.

De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dekking van de burgerrechtelijke aanspra-

12 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. Arits,
Tongeren.

kelijkheid waartoe in het verkeer ieder motorvoertuig aanleiding kan geven dat van de in de overeenkomst
omschreven handelaarskentekenplaat
is voorzien, kan niet aan de benadeelde tegenwerpen dat het motorvoertuig
een grotere cilinderinhoud had dan die

welke als maximuminhoud in de overeenkomst was vermeld (1). (Art. 11 van
de Gemeenschappelijke Bepalingen bij
Benelux-Overeenkomst 24 mei 1966
verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; art. 11 W.A.M.-wet
van 1 juli 1956; art. 16 W.A.M.-wet van
21 nov. 1989).
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1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (VERWEST E.A. T. VERDONCK)

(A.R. nr. 6475)

12 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggeve1·:
de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. De Gryse;
G. Tillekaerts en S. Beuselinck, Gent.

VERDRAGSBEPALINGEN - ALLERLEI - VERVOER WEGVERVOER VERORDENING
(E.E.G.) NR. 3621/85 - CONTROLEAPPARAAT TACHOGRAAF - GEBRUIK - AFWIJKING.

2° VERVOER

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER - WEGVERVOER - VERORDENING (E.E.G.) NR. 3821185 - CONTROLEAPPARAAT - TACHOGRAAF - GEBRUIK - AFWIJKING.

3° STRAF (1) Ben.GH., A 91/3, 17 december 1992, Jurispr., 1992, 105.

ANDERE STRAFFEN - VERVAL·
LENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - MOTIVERING
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4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
GEEN CONCLUSIE
STRAFZAKEN - STRAF - VERVAL VAN HET
RECHT TOT STUREN- MOTIVERING.

5° STRAF-

ANDERE STRAFFEN- VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - ONWE'ITIGHEID - VERNIETIGING -

OMVANG.

6° CASSATIE -

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

7° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6,1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE.

8° RECHTEN VAN DE MENS -

VER.

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLGEN.

9° CASSATIE STRAFZAKEN -

VERNIETIGING, O:MVANG STRAFVORDERING BE-

KLAAGDE EN VERDACHTE -

BURGERRECH-

TELIJK AANSPRAKELIJKE CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING
- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE - ONREGELMATIGHEID - GEVOLG.

1° en 2° De voertuigen die uitsluitend

worden gebruikt voor binnenlands vervoer van materieel of uitrusting die de
bestuurder beroepshalve gebruikt, binnen een straal van 50 km rand hun gebruikelijke standplaats, hoeven niet
met een tachograaf te worden uitgerust, op voorwaarde dat dit vervoer
niet de hoofdaotiviteit van de bestuurder is; die afwijking is niet onderworpen aan een individuele vergunning.
(Art. 13, g, verordening (E.E.G.)
3820/85 van 20 dec. 1985; artt. 15.2 en
15.5 verordening (E.E.G.) 3821/85 van
20 dec. 1985; bijlage 1, B, 8 K.B. van 13
juli 1984; art. 4 K.B. van 10 nov. 1987.)
3° en 4° De appelrechters komen hun

verpliohting om de redenen te vermelden waarom zij voor een vluchtmisdrijf een vervallenverklaring van het
recht tot sturen uitspreken en waarom
zij die strafmaat toepassen niet na,
wanneer zij, zonder de overwegingen
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van bet beroepen vonnis over te nemen, enkel erop wijzen « dat de door
de eerste rechter opgelegde straf een
wettige en passende straf is voor het
misdrijf' (1). (Art. 195, tweede en derde lid, Sv.)
5° en 6° De onwettigheid van de als

straf uitgesproken vervallenverklaring
van het recht een voertuig te besturen,
strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor het
rijverbod werd opgelegd (2).

7° Noch art. 6.1 E. V.R.M noch enige an-

dere bepaling van dat verdrag of van
de nationale wet duidt de gevolgen aan
die de feitenrechter aan de door hem
vastgestelde oversohrijding van de redelijke termijn moet verbinden (3).

8° De gevolgen van de overschrijding

van de in art. 6.1 E. V.R.M. bedoelde redelijke termijn moeten worden beoordeeld in het licht van de bewijslevering t.a. v. de feiten enerzijds, en in
verband met het aan die feiten te verbinden strafgevolg anderzijds (4).
go Vernietiging van de beslissing waarbij

de beklaagde op de strafvordering
wordt veroordeeld, heeft niet de vernietiging tot gevolg van de eindbeslissing waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij veroordeeld word~
wanneer deze geen regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld; het Hof stelt
nochtans vast dat de veroordeling van
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij geen bestaansreden meer heeft (5).
(LEBRUN, SPIRLET N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P. 93.0389.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 februari 1993 in ho(1) Zie Cass., 31 okt. 1989, A.R. nr. 3110
(A.C., 1989-90, m, 130).
(2) Cass., 20 april 1993, A.R. nr. 5872 (A.C.,
1993, sup1·a, nr. 188).
(3) en (4) Cass., 27 mei 1992, A.R. nr. 9727
(A.C., 1991-92, nr. 508) en de verwijzingen m
de noten 1 en 2, biz. 855.
(5) Cass., 12 sept. 1989, A.R. nr. 3150 {A.C.,
1989-90, nr. 27).
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ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;

I. Op de voorziening van Christian
Lebrun, beklaagde :
A. In zoverre zij gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering,
die tegen eiser is ingesteld wegens
overtreding van de artikelen 15.2 en
15.5 van de verordening (E.E.G.) nr.
3821/85 van de Raad betreffende de
invoering van een controleapparaat
bij het wegvervoer (telastleggingen
E en F):
Over het ambtshalve aangevoerde mid- ,
del: schending van de artikelen 15.2 en
15.5 van genoemde verordening en van
bijlage 1, B, 8, van het koninklijk besluit
van 13 juli 1984 houdende uitvoering van
de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 betreffende de
invoering van een controleapparaat bij
het wegvervoer :

Overwegende dat luidens bijlage
1, B, 8, dat krachtens artikel 4 van
het koninklijk besluit van 10 november 1987 de oorspronkelijke bijlage
1 bij genoemd koninklijk besluit van
13 juli 1984 vervangt voor de toepassing van verordening (E.E.G.) nr.
3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 betreffende de invoering
van een controleapparaat bij het
wegvervoer, de voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor binnenlands vervoer van materieel of
uitrusting die de bestuurder beroepshalve gebruikt binnen een
straal van 50 km rond de gebruikelijke standplaats van het voertuig,
op voorwaarde dat dit vervoer niet
de hoofdactiviteit van de bestuurder
is, niet met een tachograaf hoeven
te worden uitgerust;
Overwegende dat die afwijking
aan geen individuele vergunning is
onderworpen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nu het eiser veroordeelt wegens overtreding van de artikelen
15.2 en 15.5. van de verordening
(E.E.G.) nr. 3821/85 van de Raad van
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, de Europese Gemeenschappen op
grond dat eiser het bewijs niet !evert dat hij de individuele vergunning, bedoeld in artikel 13, g, van de
verordening (E.E.G.) nr. 3820 van 20
december 1985, heeft aangevraagd
en verkregen, niet naar recht is verantwoord;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering die tegen eiser is ingesteld wegens overtreding van artikel 33.1.1' van de Wegverkeerswet
(telastlegging D):

Over het ambtshalve aangevoerde
middel: schending van artikel 195,
tweede en derde lid, van het Wethoek van Strafvordering :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, zonder de overwegingen van
het beroepen vonnis over te nemen,
ter rechtvaardiging van de aan eiser
opgelegde straf enkel erop wijst dat
de door de eerste rechter opgelegde
straf een wettige en passende straf
is voor het misdrijf; dat de appelrechters aldus de verplichting niet
zijn nagekomen om de redenen te
vermelden waarop zij een vervallenverklaring uitspreken en waarom zij
die strafmaat toepassen;
Overwegende dat de vervallenverklaring van het recht tot sturen een
bestanddeel is van de straf voor de
telastlegging D, zodat de onwettigheid zich uitstrekt tot de gehele veroordeling wegens dat misdrijf;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
wegens de overige misdrijven (telastleggingen A, B, C) tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
doordat het bestreden vonnis is gewezen op 8 februari 1993, nadat het beraad
van de rechtbank herhaaldelijk was verlengd; dat immers de debatten waren gesloten op 5 oktober 1992 en de rechtbank
uitspraak moest doen over feiten die tot
17 april 1991 teruggingen,
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terwijl volgens de in het middel vermelde bepaling een ieder recht heeft op
behandeling van zijn zaak binnen een

redelijke termijn; dat beginsel te dezen
werd miskend, nu de feiten eenvoudig
waren en een verlenging van het beraad

met meer dan vier maanden niet rechtvaardigen:

Overwegende dat noch artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, noch enige andere bepaling van het Verdrag
of van de nationale wet de gevolgen
aanduidt die de feitenrechter aan de
door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet
verbinden; dat die gevolgen moeten
worden beoordeeld in het Iicht van
de bewijslevering t.a.v. die feiten
enerzijds, en in verband met het
aan die feiten te verbinden strafgevolg anderzij ds;
Overwegende dat de appelrechters, door het vonnis te bevestigen
waarbij eiser tot een enkele geldboete is veroordeeld, hebben beslist,
enerzijds, dat de ouderdom van de
feiten en de duur van de rechtspleging de bewijsvoering niet in de
weg stonden, en, anderzijds, dat de
door de eerste rechter opgelegde
straffen ten tijde van hun beslissing
billijk waren;
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;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Spirlet, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stnkken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, is betekend aan het
openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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Overwegende evenwel dat ten gevolge van de hierna op het cassatieberoep van Christian Lebrun, beklaagde, uit te spreken vernietiging
van de veroordeling op de strafvordering die tegen hem is ingesteld
wegens overtreding van de artikelen
15.2 en 15.5 van de verordening
(E.E.G) nr. 3821/85 van 20 december
1985, en 33.1.1", van de Wegverkeerswet, de beslissing waarbij zij wordt
veroordeeld tot betaling van de geldboete en de eventuele kosten van
die telastleggingen, geen bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede en derde middel die niet
kunnen leiden tot ruimere cassatie
of tot cassatie zonder verwijzing,
vernietigt het bestreden vonnis, in
zoverre het uitspraak doet op de
strafvordering die tegen eiser is ingesteld wegens overtreding van de
artikelen 15.2 en 15.5 van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van de
Raad betreffende de invoering van
een controleapparaat bij het wegvervoer (telastleggingen E en F) en wegens vluchtmisdrijf (telastlegging
D); verwerpt de voorziening van eiser voor het overige; verwerpt de
voorziening van eiseres; zegt evenwei dat de beslissing waarbij eiseres
tot betaling van de geldboete en de
eventnele kosten wordt veroordeeld
wegens overtreding van de artikelen
15.2 en 15.5 van de verordening
(E.E.G.) nr. 3821/85 van 20 december
1985 en wegens de telastlegging D,
geen bestaansreden meer heeft; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in twee derde van de
kosten van zijn voorziening en laat
een derde van die kosten ten laste
van de staat; veroordeelt eiseres in
de kosten van haar voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar

836

Nr. 408

HOF VAN CASSATIE

de Correctionele Rechtbank te Namen, zitting houdende in hager beroep.
13 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzit-

ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J .M. Dermagne, Dinant.

Nr. 408
2e KAMER - 13 oktober 1993

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP,
VORMEN - BEGRIP - ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDSPERSONEEL - VERGOEDINGEN OORZAAK - STATUUT.

2° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - VERGOEDINGEN OORZAAK STATUUT SCHADE - BEGRIP.

1o en 2° De rechter die i.v.m. een aan
overheidspersoneel overkomen arbeidsongeval vermeldt dat de wegens het overlijden van de getroffene

op de weg naar en van het werk toegekende vergoedingen betaald zijn « op
grond van zijn statuut », schendt art.
1382 B. W., wanneer hij beslist dat de
betaling van die vergoedingen een te
vergoeden schade oplevert in de zin
van die wetsbepaling (1).
(1) Zie Cass., 13 april 1988, volt. terechtz.,
A.R. nr. 5839 (A.C., 1987-88, nr. 492), alsook
concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven in
Bull. en Pas., 1988, I, nr. 492, en Cass., 15 nov.
1990, A.R. nr. 8783 (A.C., 1990-91, nr. 151).

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. N.M.B.S.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0394.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser
heeft veroordeeld om aan verweerster
het hoofdbedrag van 4.608.038 frank te
betalen, verhoogd met de compensatoire
interest te rekenen van 20 mei 1986 op
het bedrag van 138.805 frank, te rekenen
van 31 maart 1987 op het bedrag van
146.068 frank en te rekenen van 15 juli
1986 op het bedrag van 1.421.335 frank,
op grond dat « de vergoedingen, die (verweerster) had toegekend wegens het
overlijden van haar aangestelde Lambert
Gilbert op 20 mei 1986 op de weg naar
en van het werk, waren betaald op grond
van zijn statuut en dat zij dus niet kon
worden gelijkgesteld met een arbeidsongevallenverzekeraar die over geen enkel
verhaal tegen (eiser) beschikt krachtens
artikel 16 van het koninklijk besluit van
16 december 1981 (en) dat (verweerster),
die geen premie ontvangt voor haar
prestaties, derhalve een schade lijdt
waarvoor zij vergoeding kan eisen op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, nu geen enkele wetsbepaling zich ertegen verzet dat haar verdering wordt toegewezen (arrest, blz. 2),
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, verweerster geen
schade heeft geleden in de betekenis die
genoemde term heeft inzake burgerlijke
aansprakelijkheid buiten overeenkomst,
zelfs als haar tegemoetkoming gegrond
is op de bepalingen van het statuut van
haar personeel; verweerster aldus, door
die bedragen te storten, geen schade geleden heeft waarvoor vergoeding moet
worden betaald, maar alleen een verbintenis is nagekomen die zij met voile kennis van zaken heeft aangegaan; de door
verweerster gedane betalingen immers
voortvloeien uit het feit dat een voorzien,
geraamd en door haar aanvaard risico is
ingetreden, zonder dat er sprake kan
zijn van enige schade te haren aanzien,
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aangezien verweerster aileen maar een
verbintenis is nagekomen die voor haar
voortvloeide uit het statuut van haar personeel; de fout van de voor het ongeval
aansprakelijke persoon, die het overlijden van het personeelslid van verweerster heeft veroorzaakt, dus haar rechtmatige belangen niet heeft geschaad,
aangezien de door genoemde verweerster verrichte betalingen de tegenprestatie zijn voor de door haar personeelslid
jegens haar aangegane verbintenissen
en, meer in het algemeen, voor de tussen
haar en de getroffene bestaande contractuele verhouding; het feit dat verweerster statutair verplicht was om een vergoeding te betalen dus schade in de zin
van artikel 1382 van het Burgerlijk WetM
hoek uitsloot, inzonderheid wanneer het
statuut in geen regresvordering voorziet
- het bestreden arrest is in gebreke geM
bleven het bestaan van zodanige rechtsvordering vast te stellen, wat trouwens
door verweerster oak niet werd aangeM
voerd - zodanig dat de kosten en uitkeM
ringen definitief ten laste moeten blijven
van de persoon die zich verbonden heeft,
zelfs als de omstandigheid die genoopt
heeft tot de statutair opgelegde betaling
of uitkering een gevolg is van de onrechtmatige daad; het Hof van Beroep te
Luik bijgevolg, door eiser te veroordelen
tot terugbetaling van aile door verweerster gedane uitgaven, het begrip te vergoeden schade zelf heeft miskend door
te beslissen dat een partij, door haar staM
tutaire verplichtingen na te komen, schade heeft geleden of dat ze in haar rechtmatige belangen werd geschaad (schenM
ding van de artikelen 1382 en 1383 van

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwij st de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.

het Burgerlijk Wetboek);

3° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - STRAFZAKEN - PERSOONLIJK KA-

derde onderdeel, ...

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben vermeld dat " de
vergoedingen die de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen had toegekend wegens het
overlijden van haar aangestelde
Lambert Gilbert, op 20 mei 1986, op
de weg naar en van het werk, waren betaald op grand van zijn statuut '• niet zonder artikel 1382 van
het Burgerlij k Wetboek te schenden
kon beslissen dat verweerster een te
vergoeden schade had geleden in de
zin van die wetsbepaling;
Dat het onderdeel gegrond is;

13 oktober 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. HUtzler.
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KAMER -

13 oktober 1993

1° WEGVERKEER -

ALLERLEI - MIS·
DRIJF - BEWIJS - NUMMERPLAAT - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAFFEN BEG RIP,

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - VERMOEDENS
- WEGVERKEER - MISDRIJF - NUMMERPLAAT - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE
STRAFFEN - BEGRIP.

RAKTER VAN DE STRAFFEN,

4° STRAF -

ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETIIGHEID - ALGEMEEN - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAFFEN - BEGINSEL - BEGRIP.

5°

STRAF - ALLERLEI - CORRECTIONELE
RECHTBANK - HOGER BEROEP TEGEN EEN
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - MOTIVERING - VERPLICHTING - GRENZEN,

1o, 2°, 3° en 4° Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter om bij de
veroordeling van een beklaagde wegens een verkeersovertreding, zijn
overtuiging, benevens op de tijdens
het onderzoek ter zitting verzamelde
gegevens, ook te gronden op een ge-
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heel van vermoedens, waaronder de niet
betwiste identiteit van de houder van

de nummerplaat van het betrokken
voertuig en diens omstandig stilzwijgen tijdens het opsporingsonderzoek
(!).

5° De bijzondere motiveringsverplichting
die de rechtel' heeft ingevolge art. 195

Sv. geldt niet wanneer de correctionele
rechtbank uitspraak doet in lwger beroep, behoudens ingeval het vonnis het
verval uitspreekt van het recht een
voertuig of een Juchtschip te besturen
of een rijdier te geleiden (2). (Artt. 163
en 195, inz. laatste lid, Sv.)
(DE BEER DE LAER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0517.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 5 maart 1993 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
Over bet eerste middel :
Overwegende dat de verplichting
om de vonnissen en arresten te motiveren een vormvereiste is; dat het
vonnis, ongeacht de waarde van de
motivering ervan, aan dat vereiste
voldoet, wanneer het tegenover het
vexweer van eiser de feitelijke beoordeling van de gegevens van de
zaak door de appelrechters stelt;
Overwegende dat het bestreden
vonnis op de conclusie van eiser ten
betoge « dat hij meer dan negen
maanden na de feiten was ondervraagd en dat hij volgens zijn notitieboekje op 9 april 1991 in zijn
kantoor te Verviers afspraken had
en niet wist wie met de wagen reed
omdat alle leden van zijn gezin ermee rijden », antwoordt dat eiser
« niet gereageerd heeft op bet for(1) Zie Cass., 12 jan. 1989, A.R. nr. 2959
(A.C., 1988-89, nr, 279), en 4 feb. 1992, A.R. nr.
6035 (ibid., 1991-92, nr. 290).
(2) Zie Cass., 23 mei 1989, A.R. nr. 2818
(A.C., !988-89, m. 541).
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mulier, dat hem in de dagen die op
de vaststelling van de feiten volgden, toegezonden werd, en achteraf
geen enkel gegeven verstrekt heeft
waaruit kon worden opgemaakt dat
een derde eventueel de feiten had gepleegd »;
Dat aldus bet arrest regelmatig
met redenen is omkleed;
Overwegende voor het overige dat
geen enkele wettelijke bepaling de
rechter verbiedt om zijn overtuiging,
benevens op de tij dens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, oak te gronden op een geheel
van vermoedens, waaronder de niet
betwiste identiteit van de houder
van de nummerplaat van het betrokken voertuig en diens omstandig
stilzwijgen tijdens het opsporingsonderzoek;
Dat de appelrechters uit de gegevens van de zaak die zij in feite
hebben beoordeeld wettig konden
afleiden dat bet voertuig ten tijde
van de feiten door eiser werd bestuurd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over bet tweede middel :
Overwegende dat het vonnis, nu
bet de draagwijdte van de verklaring
van eiser in feite beoordeelt, daarom geen met de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft,
en dus de bewijskracht van de akte,
die haar bevat, niet miskent;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over bet derde middel :
Overwegende dat de appelrechters
niet hebben beslist dat hij schuldig
is door bet enkele feit dat hij houder is van de nummerplaat van het
betrokken voertuig of door bet enkele feit dat hij weigert de identiteit
van de derde-bestuurder bekend te
maken, maar de gronden hebben
aangegeven van hun overtuiging dat
eiser schuldig was aan de feiten en
zich daartoe hebben gebaseerd, op
alle aan hen voorgelegde gegevens,
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waarover eiser tegenspraak heeft
kunnen voeren, in een zaak waarin
de wet geen bi.jzonder bewijsmiddel
voorschrijft;
Dat dienaangaande het middel berust op een onjuiste lezing van het
vonnis en derhalve feitelijke grandslag mist;
Overwegende voor het overige dat
volgens artikel 195, laatste lid, van
het Wetboek van Strafvordering de
bij dat artikel aan de rechter opgelegde bijzondere motiveringsverplichting niet geldt wanneer de carrectionele rechtbank uitspraak doet
in graad van beroep, behoudens in
het geval, te dezen niet toepasselijk,
dat het vonnis het verval uitspreekt
van het recht een voertuig of een
luchtschip te besturen of een rijdier
te geleiden;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvonnen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzit·
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit·
ter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat·generaal - Advo·
caat: mr. Dijon, Hoei.
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RENDE VOORHEFFING - INKOMSTEN - TOEKENNING - BETAALBAARSTELLING,

Art. 171 W.I.B., volgens hetwelk « de toekenning of de betaalbaarstelling van
de inlwmsten het verschuldigd z~fn
van de roerende voorheffing medebrengt en als toekenning inzonderheid
wordt beschouwd de inschrijving van
een inkomen op een ten bate van de
genieter geopende rekening, zelfs als
die rekening onbeschikbaar is, mits de
onbeschikbaarheid voortspruit uit een
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenlwmst met de genieter », maakt
geen onderscheid tussen de roerende
inkomsten van Belgische oorsprong en
de buitenlandse roerende inkomsten
(1).
(DURLET, WATERSCHOOT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 93.0036.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 11, 4°, 16, 171, 245 en 265 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
zoals die van kracht waren voor de bewuste belastingjaren (1983, 1984 en 1985)
en v66r de coOrdinatie bij het koninklijk
besluit van 10 april 1992,
doordat het arrest verklaart dat « hoewei het deposito in Belgische frank door
Eurofipar in Canadese dollar is omgezet,
en hoewel het deposito vervolgens tegen
interest is belegd, wat overigens door de
vereffenaar van Eurofipar in de verklaring van 25 november 1988 wordt toegegeven, tach moet worden vastgesteld dat
er een belegging in Canadese dollar is
geweest, of, althans, dat niet is aangetoond dat (eiser) bij de totstandkoming
van het beginselakkoord van 14 oktober
198"/ voorbehoud heeft gemaakt, waardoor bezwaar kon worden ingediend
niettegenstaande het beginselakkoord
over de herziening van de belastbare
(1) Zie R. ZONDERVAN, « Les impiJts sur les
», nrs. 121 en 122, blz.

revenus et I'extraneite
134 tot 138.
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grondslagen die de belastingambtenaar
in zijn bericht van wijziging had voorgesteld », en vervolgens het verhaal van de
eisers afwijst op grand dat « de voormelde aangifte van (eiser) en de rekeninguittreksels waarvan de authenticiteit niet
wordt betwist en waaruit de evolutie van
de investering tot december 1984 blijkt,
aantonen dat de interest is toegekend
door inschrijving ervan op een rekening,
en evenzeer dat de onbeschikbaarheid
van de rekening tijdens de litigieuze belastingjaren helemaal niet voortvloeide
uit de insolvabiliteit van de schuldenaar,
maar wel uit de overeenkomsten tussen
partijen en uit de beslissing van (eiser)
om de gelden bij Eurofipar te Iaten om
aldus de interest te kapitaliseren; dat die
vaststellingen de belasting van die bedragen als inkomsten, zelfs van buitenlandse oorsprong, genoegzaam rechtvaardigen », waaruit het arrest afleidt dat « •••
(de eisers) nag steeds gebonden zijn door
het op 14 oktober 1987 met het bestuur
gesloten akkoord »,
terwijl, nu de wetgever alleen de werkelijke verrijking van de genieter van
het inkomen heeft willen belasten, met
uitsluiting van het schuldvorderingsrecht
zonder meer, de voor een aanslagjaar
verschuldigde belasting, overeenkomstig
artikel 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (oud), wordt gevestigd op de inkomsten welke de belastingplichtige behaald of verkregen heeft
gedurende het belastbaar tijdperk; nu
het buitenlandse roerende inkomsten betreft, het inkomen wordt beschouwd pas
te zijn behaald of verkregen op het tijdstip van de werkelijke inning, met uitsluiting van iedere andere wijze van
toeEHgening, nu de verwijzing naar het
tijdstip van de toekenning of betaalbaarstelling, als vermeld in artikel 171 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, alleen betrekking heeft op inkomsten van Belgische oorsprong waarop de
roerende voorheffing van toepassing is,
zoals overigens blijkt uit artikel 16, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, luidens hetwelk de inkomsten bepaald in vreemd geld in
frank worden omgezet naar de wisselkoers bij hun betaling; bijgevolg het arrest dat aileen zegt « dat er wel degelijk
toekenning van de interest is geweest
door inschrijving ervan op een rekening
en dat de onbeschikbaarheid van de rekening, tijdens de litigieuze belastingjaren, niet uit de insolvabiliteit van de
schuldenaar voortvloeide, maar uit de

Nr. 410

overeenkomsten tussen partijen en uit
de beslissing (van eiser) om het geld bij
Eurofipar te Iaten om de interest te kapitaliseren », maar niet vaststelt dat de genoemde interest wei degelijk is gelnd,
niet zonder schending van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen
kon beslissen dat er een belastbaar buitenlands roerend inkomen was; het arrest bijgevolg niet naar recht kon beslissen dat de eisers gebonden bleven door
het akkoord van 14 oktober 1987, nu dat
akkoord alleen de waarde heeft van een
aangifte, als bepaald in artikel 245 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die de eisers niet kan beletten een
aanslag te betwisten die is gevestigd met
miskenning van de regels van openbare
orde die de belastbare inkomsten en de
oorzaak van de belasting omschrijven
(schending van de artikelen 11, 16, 171,
245 en 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen) :

Overwegende dat artikel 171 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat « de toekenning of de betaalbaarstelling van de
inkomsten het verschuldigd zijn van
de roerende voorheffing medebrengt; als toekenning wordt inzonderheid beschouwd de inschrijving
van een inkomen op een ten bate
van de genieter geopende rekening,
zelfs als die rekening onbeschikbaar
is, mits de onbeschikbaarheid voortspruit uit een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst met de genieter »;
Overwegende dat in die bepaling
geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de roerende inkomsten van Belgische oorsprong en de
buitenlandse roerende inkomsten;
Dat uit de wettekst blijkt dat de
bewoordingen toekenning en betaalbaarstelling gelijkwaardig zijn en
dat de inschrijving van het inkomen
op de rekening van de genieter,
zelfs als die onbeschikbaar is, als
toekenning wordt beschouwd volgens de daarin bepaalde voorwaarden;
Overwegende dat artikel 16, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, hoewel het bepaalt dat het bedrag der inkomste
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betaald in vreemd geld of betaalbaar of een buitenlandse plaats, in
frank wordt omgezet naar de wisselkoers bij hun betaling, aan bet
woord betaling geen andere betekenis geeft dan die in voornoemd artikel 171;
Dat het arrest, op grand van eisers aangifte en van de rekeninguittreksels, vaststelt dat « er wei degelijk toekenning van de interest is
geweest door inschrijving ervan op
een rekening en dat de onbeschikbaarheid van de rekening tijdens de
litigieuze belastingj aren helemaal
niet voortvloeide uit de insolvabiliteit van de schuldenaar maar uit de
overeenkomsten tussen partijen »;
Dat bet arrest naar recht beslist
« dat die vaststellingen de belasting
van die bedragen als inkomsten,
zelfs van buitenlandse oorsprong,
genoegzaam rechtvaardigen »;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
14 oktober 1993- 1e kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca~
ten: mrs. Delahaye De Bruyn.
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VOERLEGGING VAN EEN AKTE OF EEN REGLEMENT VAN EEN BESTUUJlLIJKE OVERREID - BEVOEGDHEID - GRENZEN.

2° CASSATIEBEROEP

ARRESTEN
RAAD VAN STATE - ARRESTEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - ADMINISTRATIEF
KORT GEDING- SCHORSING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN AKTE OF EEN REGLEMENT VAN EEN BESTUURLIJKE OVERHErD,

3° CASSATIEBEROEP

ARRESTEN
RAAD VAN STATE - OVERBEID TEGEN WIE
HET CASSATIEBEROEP MOET WORDEN INGESTELD - ADMINISTRATIEF KORT GEDING SCHORSING VAN DE TENUITVOERLEGGING
VAN EEN AKTE OF EEN REGLEMENT VAN EEN
BESTUURLIJKE OVERHEID - GEMEENTELIJKE
OVERBEID - VLAAMS GEWEST BETROKKEN IN
DE VOOR DE RAAD VAN STATE GEVOERDE
PROCEDURE - ARREST GEWEZEN TEGEN BElDE OVERHEDEN.

4° RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEF
KORT GEDING - SCHORSING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN AKTE OF EEN REGLEMENT VAN EEN BESTUURLIJKE OVERHElD - VOORWAARDEN - ERNSTIGE MIDDELEN DIE DE VERNIETIGING KUNNEN VERANTMISKENNING MOTNERINGSWOORDEN PLICHT - VOORWERP VAN HET GESCHIL.

5° RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEF
KORT GEDING- SCHORSING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN AKTE OF EEN REGLEMENT VAN EEN BESTUURLIJKE OVERHElD - VOORWAARDEN MOEILIJK TE
HERSTELLEN ERNSTIG NADEEL - BEOORDELING.

1° Door de aan de Raad van State in het

kader van het administratieve kart geding verleende bevoegdheid om de
schorsing te bevelen van een akte of
een reglement van een bestuurlijke
overheid wordt geen afbreuk gedaan
aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de Rechterlijke Macht om uitspraak te doen over geschillen betref~
fende subjectieve rechten. (Artt. 92 en
93 Gw.; art. 17 Wet Raad van State)
(!).
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RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEF
KORT GEDING- SCHORSING VAN DE TENUIT-

2° Het cassatieberoep tegen de arresten
van de afdeling administratie van de
Raad van State is toepasselijk op de
(1) Zie concl. O.M.
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arresten waarbij, in het leader van het
administratieve kort geding, de schor~
sing van de tenuitvoerlegging van een
akte of een reglement van een be~
stuurlijke overheid wordt bevolen.
(Artt. 33 en 34 Wet Raad van State;
609, 2°, Ger.W.; Besluit van de Regent
van 23 aug. 1948 tot vaststelling van de
formaliteiten en de termijnen inzake
cassatieberoep tegen de arresten van
de Raad van State.) (Impliciete oplossing.)

3° Het cassatieberoep tegen een arrest

van de Raad van State, dat in het leader van het administratieve kort geding, de schorsing van een besluit van
de gemeentelijke overheid beveelt, is
terecht gericht tegen die gemeentelijke
over.b.eid en tegen het Vlaamse Gewest, wanneer het arrest gewezen is
tegen die beide overheden die in de
voor de Raad van State gevoerde procedure betrokken waren.

4° Het middel dat, in het kader van het

administratieve kart geding, ter adstructie van een vordering tot schorsing van een bouwvergunning wordt
aangevoerd en zich hierop beroept dat
het college van burgemeester en schepenen zijn motiveringsverplichting
niet is nagekomen bij zijn beslissing
over de door de ve1·zoekers ingediende
bezwaren en opmerkingen aangaande
de gevolgen die de aangevraagde vergunning had op hun subjectieve rechten, onderwerpt aan de Raad van State geen geschil over die subjectieve
rechten zeit.

5° De Raad van State vermag, met betrekking tot de in het kader van bet
administratieve kart geding gevorderde schorsing en in zoverre aan de overige wettelijke vm·eisten is voldaan, de
beoordeling van het moeilifk te herstellen ernstig nadeel dat door de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de
akte of het reglement berokkend kan
worden, te gronden op aile gegevens
die voor die beoordeling nuttig zijn,
met inbegrip van mogelijke gevolgen
die de onmiddellifke tenuitvoerlegging
kan hebben op subjectieve rechten van
de verzoeker.
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(VAN LANGENHOVE T. COPPENS E.A.)

De eerste advocaat-generaal heeft in
substantie gezegd:
De stad Aalst verleende op 29 januari
1990 aan eiser een bouwvergunning voor
het optrekken van een appartementsgebouw te Aalst, aan de Majoor Clasers·
straat.
Die bouwvergunning werd door de
Raad van State op 2 juli 1992 vernietigd.
Eiser verkreeg evenwel op 21 december 1992 een nieuwe bouwvergunning,
nadat het college van burgemeester en
schepenen van de stad Aalst de ingediende bezwaren had verworpen en de
gemachtigde ambtenaar een gunstig advies had verleend.
Van die vergunning vorderden de eerste verweerder en de tweede verweerster, op 13 januari 1993, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, voor de Raad
van State de schorsing van de tenuitvoerlegging, op verbeurte van een
dwangsom, tegen de stad Aalst.
Als eerste middel, dat ook het enige is
waarop de schorsingsbeslissing is gebaseerd, voerden zij de miskenning van de
motiveringsverplichting aan.
Als geschonden werden aangewezen,
benevens art. 45 van de Stedebouwwet:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen waarvan artikel 3 bepaalt dat de opgelegde motivering in de
akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die de basis zijn
van de beslissing en dat ze afdoende
moet zijn;
- het koninklijk besluit van 6 februari
1971 betreffende behandeling en de
openbaarmaking van de bouwaanvragen.
Het gaat hier met name om de verplichting dat het college van burgemeester en
schepenen zich in een met redenen omklede beslissing dient uit te spreken over
elk van de ingediende bezwaren en opmerkingen en een uittreksel uit de notulen der beraadslaging van het college
over die bezwaren of opmerkingen dient
te voegen bij het dossier dat aan de gemachtigde ambtenaar wordt gezonden
(artt. 6, § 2, laatste lid, als vervangen,
voor het Vlaamse Gewest, bij art. 3 K.B.
16 december 1981, en art. 7 als gewijzigd,
voor het Vlaamse -Gewest, bij art. 4 K.B.
16 december 1981).

Nr. 411

HOF VAN CASSATIE

Dit middel werd toegelicht als volgt:
« De Raad van State vernietigde de oar~
spronkelijke bouwvergunning omdat de
tijdens het openbaar onderzoek ingedien~
de bezwaren - zoals de gemachtigde
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Raad van State niet bevoegd was om
kennis te nemen van dergelijke grieven
« daar deze in se berusten op vermeende
burenhinder en mogelijke wettelijke erfdienstbaarheden van Iicht en uitzicht ».

ambtenaar stelt - niet afdoende gemoti-

Bij het bestreden arrest van 15 januari

veerd verworpen Werden.
Thans blijken het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar wel kennis te hebben genomen van de bezwaren, ze te hebben
onderzocht en verworpen en daarvoor
een formele motivering te hebben opgeworpen. Deze formele motivering is (enkel) terug te vinden in het feitenrelaas
geciteerd advies van de gemachtigde

1993 beveelt de Raad van State de gevor-

ambtenaar.

Niettemin blijft het in de vorige annulatieprocedure gegrond bevonden middel
oak thans gegrond. Aldus werd tevens
het gezag van gewijsde van 's Raads vernietigingsarrest geschonden. Bovendien
werd de wet van 29 juli 1991 (betreffende
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen) geschonden.
Opdat de motivering van een verwerping van een bezwaarschrift wettig zou
zijn, is vereist dat de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing
ten grondslag liggen vermeld worden in
de aangevochten akte zelf. Bovendien
moet het antwoord afdoende zijn.
In hun bezwaarschrift wezen de verzoekers - zoals de Raad van State terecht stelde in het voormeld vernietigingsarrest - op de onaanvaardbare
hoogte van het bouwontwerp en op de
uitzichten en de onaanvaardbare hoogte
van de achtergevel van het gebouw.
In de in de aangevochten akte terug te
vinden motivering worden dienaangaande !outer inhoudsloze verwijzingen en
nietszeggende ontkenningen opgeworpen.
Bovendien geldt voor een regularisatievergunning een bijzondere motiveringsverplichting (R.v.St., arrest Dehan, nr.
33.111, van 4 oktober 1989), waaruit blijkt
dat de vergunning niet is verleend onder
het gewicht van het voldongen feit. »
Eiser, die in het geding tussenkwam,
betwistte de bevoegdheid van de Raad
van State. Hij betoogde dat in werkelijkheid het enige bezwaar dat tegen zijn
bouwproject werd ingebracht, hierin bestand dat daardoor vanuit het gebouw
« extreem meer zichten op de tuin van
(de eerste verweerder en tweede verweerster) zouden ontstaan » en dat de

derde schorsing, na de exceptie van onbevoegdheid te hebben verworpen op
grand:
« dat de vordering (... ) tot voorwerp
heeft de schorsing van de tenuitvoerlegging van een (... ) afgegeven bouwvergunning; dat de verwijzing naar de vermenigvuldiging van de uitzichten ten gevolge van de uitvoering van de vergunde
bouwwerken gebeurt om het nadeel aan
te tonen dat uit de te schorsen vergunning voortvloeit en waarvan het bestaan
een ontvankelijkheidsvoorwaarde van de
vordering tot schorsing vormt; dat uitzichten en privacy overigens ook bij de
beoordeling van de verenigbaarheid van
een bouwproject met de eisen van de
goede plaatselijke aanleg betrokken dienen te worden; »
Het cassatieberoep, dat regelmatig
werd ingesteld overeenkomstig de artt.
33, eerste en tweede lid, Wet Raad van
State, 609, 2°, Ger.W. en het 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, onder·
werpt het aangevochten arrest aan het
oordeel van het Hof in zoverre het afwijzend heeft beslist overde declinatoire exceptie.
De voorziening lijkt met ontvankelijk
tegen alle verweerders, nu die als « verwerende partijen » worden opgegeven in
het bestreden arrest van de Raad van
State.
De beslissing van de Raad van State
werd gewezen in het kader van het administratief kort geding.
De wet van 19 juli 1991 tot wijziging
van de wetten op de Raad van State (... ),
houdende invoering van een administratie£ kart geding (...) verleende aan de
Raad van State twee nieuwe exclusieve
bevoegdheden.
Sinds de inwerkingtreding van de
nieuwe wet op 22 oktober 1991 kan de
Raad van State als enige de schorsing
van de tenuitvoerlegging bevelen van
een aangevochten akte of reglement van
een administratieve overheid (art. 17 Wet
Raad van State).
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Wanneer een vordering tot schorsing
bij hem aanhangig wordt gemaakt, kan
de Raad van State bovendien als enige
de nodige voorlopige maatregelen bevelen om de belangen van de partijen of
van de personen die bij de oplossing van
de zaak belang hebben, veilig te stellen,
met uitzondering van de maatregelen die
betrekking hebben op de burgerlijke
rechten (art. 18 Wet Raad van State).
De wet van 19 juli 1991 voorzag reeds
in de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van het schorsingsarrest te waarborgen door het opleggen van een
dwangsom (art. 17, 6, § 5).
De wet van 22 december 1992 voorziet
in dezelfde mogelijkheid met betrekking
tot de voorlopige maatregelen (art. 18,
vijfde lid) (2).
Te dezen is alleen de schorsingsbevoegdheid aan de orde.
De nieuwe schorsingsbevoegdheid van
de Raad van State wordt omschreven
met verwijzing naar art. 14, eerste lid,
Wet Raad van State. Aldus slaat de
schorsingsbevoegdheid op akten of reglementen van een administratieve overheid wanneer die akten of reglementen
vatbaar zijn voor vernietiging wegens
overtreding van substantii:He of op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van macht.
Die tot de niet jurisdictionele akten en
besluiten beperkte schorsingsbevoegdheid is aldus afgeleid van de vernietigingsbevoegdheid zelf.
Daar alleen de Raad van State bevoegd is om die vernietiging uit te spreken, kan oak hij alleen de uitvoering van
de voor vernietiging vatbare akten of reglementen van een administratieve overheid schorsen, hetgeen neerkomt op een
voorlopige vernietiging « erga omnes »
van die akten of reglementen (3).
De schorsing van de tenuitvoerlegging
kan volgens § 2 van art. 17 aileen worden bevolen als ernstige middelen wor-
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den aangevoerd die de vernietiging van
de aangevochten akte of het aangevochten reglement kunnen verantwoorden en
op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte of reglement
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel
kan berokkenen. Het gaat om twee cumulatieve voorwaarden.
De Raad van State kan als enige de
schorsing van de tenuitvoerlegging bevelen (art. 17, § 1, eerste lid).
Het amendement dat is ingediend in
de Senaat om de woorden (( als enige >>
in artikel 17 te doen vervallen, werd verworpen.
In de memorie van toelichting wordt
die exclusieve schorsingsbevoegdheid als
volgt verduidelijkt:
« Zodra er bij de Raad van State een
objectief beroep aanhangig wordt gemaakt, dat wil zeggen een beroep, waarbij, door toepassing van het criterium
van het echte voorwerp, de Raad van
State zich niet verplicht zou voelen om
uitspraak te doen over het bestaan of de
reikwijdte van een subjectief recht waarop de eiser zich zou beroepen, zal hij dus
bevoegd zijn - met uitsluiting van de
rechter in kort geding - om de opschor~
ting te bevelen van de uitvoering die
hem gevraagd zou zijn. » (4}

L'avenil· du nHere administratif, melanges
a J. Velu, Bruylant, 1992, biz. 679; D.
LAGASSE,« La loi du 19 juillet 1991 ))' J.T., 1993,
biz. 9.

In zijn inleidende uiteenzetting voor
de senaatscommissie heeft de minister
van binnenlandse zaken in verband met
de respectievelijke bevoegdheden van de
Raad van State en van de rechtbanken
van de rechterlijke orde erop gewezen:
« dat het wetsontwerp kan noch wil afbreuk doen aan de artikelen 92 en 93
van de Grondwet die bepalen dat de geschillen over burgerlijk en politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren, behoudens, wat de politieke rechten betreft, de bij de wet gestelde
uitzonderingen.
Betwistingen betreffende de subjectieve rechten moeten dus beslecht worden
door de rechtbanken, behoudens andersluidende wettelijke bepaling wanneer
het om politieke rechten gaat.
Het beroep op de Raad van State daar~
entegen is een objectief beroep, gebaseerd op artikel 94 van de Grondwet.
Dit onderscheid blijft onverkort bestaan, en het antwerp verleent bijgevolg

(3) Advies van de algemene vergadering van
de afdeling wetgeving, Gedr.St., Senaat,
1990-1991, nr. 1300-1, biz. 40.

(4) Gedr.St., Senaat, 1990-1991, nr. 1300/1, blz.
23.

{2) Zie B. VAN DORPE, De wet van 19 juli
1991 betreffende het administratief kart geding, R. W., 1991-92, biz. 1377; J.P. LAGASSE, CH.
AMELYNCK en F. VAN DE GEJUCHTE, Le re!rfm!J
administratif, Ed. Formatique, 1992; J.F. Nw.
RAY,
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op generlei wijze aan de Raad van State
de bevoegdheid om uitspraak te doen
over geschillen betreffende burgerlijke
subjectieve rechten. »
De minister verwij st voor het overige
naar de memorie van toelichting.
Hij onderstreept nag uitdrukkelijk
« dat het wetsontwerp een einde wil rnaken aan de thans bestaande praktijk
waarbij men terzelfder tijd voor de Raad
van State de vernietiging van een administratieve rechtshandeling vordert, en
voor de gewone rechtbank, in kart geding, de schorsing ervan, zonder dat er
eigenlijk een subjectief recht in het geding is. Die praktijk wordt thans toegepast in de gevallen waarin de Raad van
State de schorsing niet kan bevelen,
maar is niet heilzaam voor de goede
werking van de verschillende rechtscolle~
ges ' (5).
Het komt er bijgevolg op aan, even~
zeer met betrekking tot de schorsings~
als ten aanzien van de vernietigingsbe~
voegdheid van de Raad van State, na te
gaan of een subjectief recht het werke~
lijk en rechtstreeks voorwerp van het ge~
ding is (6).
In het eerste onderdeel wordt aange~
voerd dat de Raad van State door het
middel tot schorsing van de bouwvergun~
ning als ernstig te beoordelen op grand
dat de ingebrachte bezwaren « betreffen~
de de onwettelijke uitzichten en Iichten »
en « de verstoring van het tussen de er~
ven bestaande evenwicht (... ) » onder~
zocht noch beantwoord werden, kennis
heeft genomen van een geschil over bur~
gerlijke rechten.
De vordering door de eerste verweer~
der en de tweede verweerster ingesteld
voor de Raad van State strekt tot schor~
sing van de tenuitvoerlegging van een
aan eiser verleende bouwvergunning.
Ze is, zoals de Raad van State het
vaststelt, gegrond op de miskenning van
(5) Gedr.St., Senaat, 1990-1991, nr. 1300-2, biz.
3.
(6) Zie Cass., 25 okt. 1985, A.C., 1985-86, met
cone!. proc.-gen. Krings; 10 april 1987, Ver.k.,
A.R. ms. 5590 en 5619, ibid., 1986-87, nr. 477,
met concl. adv.-gen. Velu; Cass., 5 feb. 1993,
Ver.k., A.R. m. 8125, A.C., 1992-93, met cone!.
O,M,, R. W., 1992-93, 1132; R.v.St. arrest nr.
31.153 van 21 okt. 1988, Arr. R.v.St., 1988 CH.
HUBERLANT, Le Conseil d'Etat et la competance
gfmerale du pouvoir judiciaire, Bruxelles, Larcier 1960, col. 62; J.T., 1960, biz. 73-79, 94-100,
109-114, 133-138 en 151-155.
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de motiveringsverplichting van de bestuurshandelingen in het algemeen en
van de behandeling van de bouwaanvragen in het bijzonder.
De vordering strekt derhalve tot de
toetsing van de bouwvergunning aan de
rechtsregel van de legaliteit en beg-e.eft
zich op het domein van het objectieve
recht van « le contentieux objectif ».
In ons wettelijk arsenaal staat aan de
rechtzoekenden geen andere bijzondere
regeling ter beschikking op grand waarvan zij bij een rechtscollege van de
Rechterlijke Macht, oak niet bij de voorzitter van de rechtbank eerste aanleg
rechtsprekend in kart geding, een voorziening met hetzelide voorwerp, doel en
dezelfde grondslag zouden kunnen instellen.
Er is inzake stedebouw enkel een bijzondere rechtspleging in kart geding
voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg georganiseerd met betrekking tot de vordering van de belanghebbende tot opheffing van het bevel tot staking van de bouwwerkzaamheden (art.
68 Stedebouwwet).
Uit het bestreden arrest blijkt dat de
bezwaren door de eerste en tweede verweerster ingediend tegen het bouwproject van eiser betrekking hebben op de
hoogte van het gebouw, de daardoor ontstane schaalbreuk ten opzichte van de
links en rechts ervan gelegen gebouwen
en het uitzicht op hun tuin.
De administratieve overheid heeft inzake stedebouw een discretionaire bevoegdheid, ook al is haar bevoegdheid
aan bepaalde regels gebonden. Ze heeft
met name een beoordelingsmacht met
betrekking tot een goede ruimtelijke ordening waarover zij moet waken en toezicht houden.
Dat « uitzichten en privacy (... ) ook bij
de beoordeling van de verenigbaarheid
van een bouwproject met de eisen van
de goede plaatselijke aanleg betrokken
dienen te worden », zoals in het bestreden arrest wordt gezegd, is een aspect
waarmee de administratieve overheid,
binnen de beoordelingsruimte waarover
zij krachtens haar discretionaire macht
beschikt, voor de beslissing die zij ten
opzichte van bepaalde feitelijke omstandigheden moet nemen, rekening kan
houden.
Wanneer ze dit doet, hetgeen de eerste
en de tweede verweerster met het indienen van hun bezwaren onder meer be-

846

HOF VAN CASSATIE

oogden, houdt ze niet op haar discretio~
naire bevoegdheid uit te oefenen.
De Raad van State kon dan oak oordelen dat de bezwaren, met inbegrip van
diegene aangaande de uitzichten, niet op
behoorlijke en afdoende wijze werden
beantwoord, zonder daardoor het domein
van het « objectief contentieux » te verla-

ten.
In het eerste onderdeel van het middel
wordt nag aan het arrest van de Raad
van State verv.reten dat het bij de beoordeling van de ernst van het middel kennis heeft genomen van de door de verweerders sub 1 en 2 opgeworpen scherrding van hun burgerlijke rechten.
Het « ernstig » karakter van het middel houdt in dat het van die aard moet
zijn dat het op het eerste zicht kan leiden tot de vernietiging van de aangevochten beslissing (7).
Het door de verweerders opgeworpen
en door de Raad van State ernstig bevonden middel berust op een tekortkoming aan de motiveringsplicht.
Het arrest van de Raad van State gaat
na in hoeverre de bezwaren van de verweerders werden onderzocht en besluit
daaruit wat volgt:
« dat in het advies van de gemachtigde
ambtenaar waarvan de bouwvergunning
het beschikkend gedeelte overneemt, in
wezen enkel wordt gezegd dat het college van burgemeester en schepenen van
de stad Aalst de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren dit
keer behoorlijk en zorgvu1dig (heeft) onderzocht, beoordeeld en beantwoord, op
grand van een weerleggingsnota d.d.
23.9.92 van de architekt die de bouwplannen ontworpen had en na kennisname
van de resultaten van een onderzoek van
zijn diensten ter plaatse, en wordt verklaard dat de opvattingen en stellingen
van het college kunnen worden bijgetreden inzonderheid omdat de konstruktie
zoals ze thans opgericht werd, niet meer
dan normale hinder veroorzaakt t.o.v. de
aangelanden-klagers; dat het advies aldus enkel beweringen bevat die op geen
manier worden gemotiveerd of gestaafd;
dat het middel ernstig is ».
Het is derhalve op grand van de vaststelling dat het door het college van burgemeester en schepenen overgenomen
advies van de gemachtigde ambtenaar
enkel beweringen bevat die op geen rna(7) Gedr.St., Senaat, 1990-1991, nr. 1300-2, biz.
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nier worden gemotiveerd of gestaafd dat
het middel ernstig wordt genoemd.
' Die appreciatie impliceert geen oordeel
over burgerlijke rechten, maar beduidt
dat het door de verweerders aangevoerde en door de Raad van State ernstig bevonden middel, dat een tekortkoming
aan een motiveringsplicht aanklaagt, op
het eerste· zicht kan leiden tot vernietiging.
Het eerste onderdeel van het middel
lijlct me ongegrond.
In het tweede onderdeel van het middel wordt aangevoerd dat de Raad van
State, in het kader van het onderzoek
naar het te lijden, moeilijk te herstellen
nadeel, ingeval de bouwvergunning niet
onmiddellijk werd geschorst, ten onrechte kennis heeft genomen van de
middelen betreffende de uitzichten en de
verstoring van het tussen naburige erven
bestaande evenwicht.
Dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging
van de aangevochten beslissing een
moeilijk te herstellen nadeel kan berokkenen staat als tweede cumulatieve voorwaarde voor de schorsing, ter beoordeling van de Raad van State.
Die beoordeling veronderstelt dat de
Ra~d van State de beperkingen die hem
worden opgelegd bij het onderzoek van
de eerste voorwaarde heeft in acht genamen, hetgeen ten deze blijkt uit de bespreking van het eerste onderdeel van
het middel.
Die beperkingen moeten door de Raad
van State bij de beoordeling van het
middel wat de eerste voorwaarde betreft,
in acht worden genomen omdat het er
dan op aankomt na te gaan of de aangevochten beslissing vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 14, eerste lid,
en aldus zijn bevoegdheid ter zake vast
te stellen.
Als die bevoegdheid is vastgesteld, kan
de Raad van State, bij de beoordeling
van het middel wat de tweede voorwaarde betreft, het er bedoelde nadeel bepalen, ongeacht de graad van rechtsbescherming van het rechtmatig belang
waarnaar verwezen wordt.
Dat er met dit rechtmatig belang van
de ene partij een juridische verplichting
van een ander rechtssubject dan de overheid overeenstemt is in dit verband irrelevant. Immers, met betrekking tot de
schorsing geldt zoals met betrekking tot
de nietigverklaring, de regel dat de omstandigheid dat ze repercussies heeft of
kan hebben op enig subjectief recht niet
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tot de onbevoegdheid van de Raad van
State leidt (8).
De beoordeling van de tweede schorsingsvoorwaarde noopt de Raad van Sta~
te oak niet om uitspraak te doen over
schade, omvang en herstel.
Integendeel, bij schorsing wordt met
het stellen en de toepassing van de twee~
de voorwaarde het voorkomen van schade beoogd.

Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. C.93.0045.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1993 door
de Raad van State gewezen;
Overwegende dat uit de gegevens
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de verweerders
Coppens en Van Impe op 13 januari
1993 bij de Raad van State een verzoek hebben ingediend tot schorsing
van de tenuitvoerlegging, bij uiterst
dringende noodzakelijkheid, van een
besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad
Aalst van 21 december 1992, waarbij
een vergunning wordt verleend voor
het bouwen van een appartementsgebouw op een aan eiser toebehorend perceel; dat de stad Aalst als
tegenpartij werd aangewezen;
Dat eiser in het geding is tussengekomen en gevraagd heeft dat het
verzoek van de verweerders Coppens en Van Impe wegens onbevoegdheid van de Raad van State
zou worden verworpen;
Dat de bestreden beslissing de
schorsing van de tenuitvoerlegging
van het besluit van 21 december
1992 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Aalst
beveelt ten aanzien van aile verweerders, met inbegrip van het
Vlaamse Gewest;
Over het door het Vlaamse Gewest opgeworpen middel van niet(8) Cass., 10 april 1987 : z1e noot 5.
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ontvankelijkheid van de voorziening: eiser heeft geen belang omdat
er tussen eiser en het Vlaamse Gewest voor de Raad van State geen
geding was aangespannen en het arrest geen veroordeling van eiser uitspreekt ten voordele van het Vlaamse Gewest:
Overwegende dat de voorziening
gericht is tegen een arrest van
schorsing gewezen zowel tegen de
stad als tegen het gewest en derhalve terecht werd ingesteld tegen die
beide betrokken overheden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 8.1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 92, 106, van de Grondwet,
544, 678, 679, van het Burgerlijk Wethoek, 591, 3°, 609, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 17, § 2, 33, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973
geco6rdineerde wetten op de Raad van
State, gewijzigd bij de wetten van 16 juni 1989 en 19 juli 1991, 45 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970, 2, 3°, littera b, negende
streepje, van het Ministerieel Besluit
van 6 februari 1971 tot vaststelling van
het dossier van de aanvraag om bouwvergunning,
doordat het bestreden arrest de schorsing beveelt van de tenuitvoerlegging
van het besluit van 21 december 1992
van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Aalst, waarbij aan
eiser in cassatie de vergunning worctt
verleend voor het oprichten van een appartementsgebouw op een perceel gelegen te Aalst, Majoor Clasersstraat 8, en
ten kadaster bekend onder sectie C, nr.
1000/t-3, op verbeurte van een dwangsom
ten laste van de stad Aalst van 1.000.000
fr. per dag of gedeelte van een dag dat
zij toelaat dat er werkzaamheden plaatsvinden aan, in of op het betwiste pand
dat werd vergund, op volgende gronden
... dat eiser doet gelden dat eerste verweerders het nadeel dat zij inroepen
steunen op het feit dat vanuit het vergunde gebouw « extreem meer zichten >)

848

HOF VAN CASSATIE

op hun tuin zouden ontstaan, dat de
Raad van State dan ook onbevoegd is
om van << dergelijke grieven » kennis te
nemen daar zij berusten op vermeende
burenhinder en mogelijke wettelijke erfdienstbaarheden van licht en uitzicht,
waarvoor krachtens artikel 591, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek de vrederechter bevoegd is; dat het bovendien gaat
om twee eigendommen die vroeger aan
dezelfde eigenaar toebehoorden en waarvan het evenwicht dat reeds lang geleden is ontstaan, door de voorgenomen
werken niet wordt verbroken, hetgeen
nag toevoegt aan de onbevoegdheid van
de Raad; dat de vordering van verweerders tot voorwerp heeft de schorsing van
de tenuitvoerlegging van een naar hun
oordeel wederrechtelijk afgegeven bouw~
vergunning; dat de verwijzing naar de
vermenigvuldiging van de uitzichten ten
gevolge van de uitvoering van de vergunw
de bouwwerken, gebeurt om het nadeel
aan te tonen dat uit de te schorsen ver~
gunning voortvloeit en waarvan het be~
staan een ontvankelijkheidsvoorwaarde
van de vordering tot schorsing vormt;
dat de uitzichten en privacy overigens
oak bij de beoordeling van de verenig~
baarheid van een bouwproject met de eiw
sen van de goede plaatselijke aanleg betrokken dienen te worden; dat de Raad
van State bevoegd is om kennis te ne~
men van de door verweerders ingestelde
vordering tot schorsing; dat krachtens
artikel 17, § 32, van de gecoOrdineerde
wetten op de Raad van State slechts tot
schorsing van de tenuitvoerlegging kan
worden besloten onder de dubbele voor~
waarde dat ernstige middelen worden
aangevoerd die de vernietiging van de
aangevochten alde of verordening kun~
nen verantwoorden en dat de onmiddel~
lijke tenuitvoerlegging van de bestreden
akte een moeilijk te herstellen ernstig
nadeel kan berokkenen; dat wat de eer~
ste voorwaarde betreft, verweerders a.m.
als middel aanvoeren de schending van
het gezag van gewijsde van 's Raads ar~
rest nr. 39.972 van 2 juli 1992, de schen~
ding van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen, de schending
van artikel 45 van de Stedebouwwet van
29 maart 1962, de schending van artikelen 6, § 2 en 7, van het koninklijk besluit
van 6 februari 1971 betreffende de be~
handeling en de openbaarmaking van de
bouwaanvragen, de schending van de
materH:He motiveringsverplichting en de
afwezigheid van de rechtens vereiste fei~
telijke grondslag, doordat de aangevoch-
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ten beslissing werd g'enomen zonder dat
aan de bezwaren van verweerders werd
tegemoetgekomen, zonder dat deze bezwaren behoorlijk en afdoende werden
beantwoord, en zonder dat er op juiste
feiten berustende, in recht en redelijk~
heid aanvaardbare motieven bestaan om
deze bezwaren ongegrond te achten; ...
dat op het bezwaar van verweerders dat
de op de bouwplannen aangegeven
« nokhoogte en de hoogte van de achtergevel >> van het te vergunnen gebouw on~
juist zijn en in werkelijkheid onderscheidelijk 21,15 m (en) 14,55 m bedragen, in
de nota gevoegd bij de notulen van de
vergadering van het college van burgew
meester en schepenen van de stad Aalst,
van 12 oktober 1992 wordt geantwoord
dat de voorziene hoogten « wel degelijk
kloppen " en dus overeenkomen met de
door verweerders aangegeven cijfers en
dat uit het plan nr. 7 « gevels en doorsneden " blijkt dat « het gabariet van het
gebouw, waarvoor aanvraag, onder het
gabariet ligt van het te slopen gebouw "•
en op hun bezwaar dat het te vergunnen
appartementsgebouw ontoelaatbare uit~
zichten verschaft op hun achterliggende
tuin, dat « wordt voldaan aan de bepalin~
gen van het Burgerlijk Wetboek, inzon~
derheid artikel 679, (volgens hetwelk)
rechtstreekse lichten en zichten op 19
centimeter van de perceelsgrens toegela~
ten zijn » en dat de klacht bovendien irw
relevant is aangezien het nieuwe gebouw
een bestaand gebouw zal vervangen dat
« belangrijk hager en grater is »; dat aldus m.b.t. het verschil van de bouwvolumes van beide bedoelde gebouwen welis~
waar wordt erkend dat de hoogten van
het vergunde gebouw die door verweer~
ders worden aangehaald, inderdaad overeenkomen met die welke op de bouwplannen zijn aangegeven en met de
aangevochten bouwvergunning worden
goedgekeurd, doch op geen enkele wijze
wordt aangetoond, zelfs niet gepoogd
wordt aan te tonen, dat die hoogten, in
tegenstelling met wat verweerders beweren, minder groot zijn dan die van bet te
vervangen gebouw; dat alleszins uit een
van de bij de bouwaanvraag gevoegde
plannen, en in acht genomen de daarin
aangehouden schaal, afgeleid kan war~
den dat de nokhoogte van dat laatste gebouw ongeveer 18,5 m bedroeg; dat de
verwijzing naar artikel 679 van het Bur~
gerlijk Wetboek voorts geen stedebouw~
kuqdig argument vormt, geen aanwijzing
geeft omtrent de verenigbaarheid van
het bouwproject met de eisen van de
goede plaatselijke aanleg en genendele
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aantoont dat het vergunde gebouw, dat
hoven de links en rechts ervan gelegen
woningen uitsteekt, ten opzichte van deze laatste geen schaalbreuk teweegbrengt; dat het argument, afgeleid uit
het feit dat het nieuwe gebouw een bestaand oud gebouw heeft vervangen,
evenmin waarde heeft, gelet op de aard
van het oude gebouw, namelijk een handdelspand voor het drogen en het opslaan
van hop en in acht genomen dat het andere gebouw aan de kant van het eigendom van verweerders enkel met vier,
van mat glas voorziene vensters hierop
uitgaf, terwijl ten gevolge van de uitvoering van de vergunde bouwwerken door
viermaal zoveel, van gewoon, doorzichtig
glas voorziene vensters op de tuin van
verweerders uitzicht gegeven zal worden
vanuit de bewoonde appartementen; dat
in het advies van de gemachtigde ambtenaar waarvan de bouwvergunning het
beschikkend gedeelte overneemt, in wezen enkel wordt gezegd dat het college
van burgemeester en schepenen van de
stad Aalst de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren dit
keer « behoorlijk en zorgvuldig (heeft)
onderzocht en beantwoord », op grand
van een « weerleggingsnota d.d. 23.9.92
van de architect die de bouwplannen ontworpen had » en « na kennisname van
de resultaten van een onderzoek van zijn
diensten » ter plaatse, en wordt verklaard dat de opvattingen en stellingen
van het college kunnen worden bijgetreden inzonderheid omdat « de konstruktie, zoals ze thans opgericht werd, niet
meer dan normale hinder veroorzaakt
t.o.v. de aangelanden-klagers »; dat het
advies aldus enkel beweringen bevat die
op geen marrier worden gemotiveerd of
gestaafd; dat het middel ernstig is;
dat wat de tweede voorwaarde betreft,
verweerders het moeilijk te herstellen
ernstig nadeel dat een onmiddellijke tenuitvoerlegging van de door hen aangevochten bouwvergunning hun kan berokkenen, omschrijven als volgt: « Door de
hoogte van het vergunde gebouw, zijn
enorme dakconstructie, zijn hoge V/T index, de talrijke ramen met gewoon glas
in de achtergevel die slechts drie meter
van de perceelgrens verwijderd zijn,
waardoor extreem meer zichten )) op hun
tuin ontstaan, zullen zij buitenmatige
hinder ondervinden in vergelijking met
het vroegere gebouw << met enkel 4
bouwniveau's, met slechts 4, van mat
glas voorziene ramen in de achtergevel
en 3 kleine raampjes in het dak ))' de
voltooiing van de werken betekent << on-
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tegensprekelijk een ernstige inbreuk op
hun privacy » en meteen een ernstig nadeel waarvan de verwezenlijking enkel
voorkomen kan worden door de onmiddellijke schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden bouwvergunning;
dat hiermede op voldoende wijze is aangetoond dat verweerders zoniet een
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zullen lijden,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest de ernst van het door verweerders
ingeroepen middel afleidt uit het feit dat
in het advies van de gemachtigde ambtenaar, waarvan de bouwvergunning het
beschikkend gedeelte overneemt, in wezen enkel wordt gezegd dat het college
van burgemeester en schepenen der stad
Aalst de bezwaren van verweerder deze
keer behoorlijk en zorgvuldig heeft onderzocht en de opvattingen van het college kunnen bijgetreden worden omdat de
konstruktie zoals ze thans opgericht
werd, niet meer dan normale hinder
t.o.v. de aangelanden-klagers veroorzaakt, en als dusdanig dit advies enkel
beweringen bevat die op geen marrier
worden gemotiveerd of gestaafd; dat de
bezwaren van verweerders, aangaande
dewelke aldus aan de gemachtigde ambtenaar verweten wordt geen onderzoek
gedaan en ze niet beantwoord te hebben,
enerzijds de ontoelaatbare uitzichten en
lichten betreffen die het te vergunnen
appartementsgebouw op de achterliggende tuin van verweerders verschaft en gesteund zijn op de toepassing van de artikelen 678 en 679 B.W., die de rechtstreekse en zijdelingse uitzichten op
naburige erven regelen; dat deze bezwaren anderzijds het verstoren van het gevestigde evenwicht tussen de naburige
erven door de nieuwe konstruktie betreffen, nl. door de hierdoor teweeggebrachte schaalbreuk, de vervanging van een
vroeger handelspand met slechts vier
van mat glas voorziene vensters langs de
kant van verweerders' eigendom door
het ontworpen appartementsgebouw met
viermaal zoveel van gewoon doorzichtig
glas voorziene vensters met zicht op het
erf van verweerders waardoor ook hun
privacy wordt miskend; dat door het aldus door verweerder ingeroepen middel
tot schorsing van de bouwvergunning als
ernstig te beoordelen op grand van het
feit dat deze bezwaren van verweerders
betreffende de onwettelijke uitzichten en
lichten op hun erf en de verstoring van
het tussen de erven bestaande evenwicht, waarvan eiser de realiteit betwistte, in het advies van de gemachtigde
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arnbtenaar onderzocht noch beanVwoord
waren geworden, de Raad van State kennis heeft genomen van een geschil over
burgerlijke rechten, dat het werkelijk en
onmiddellijk voorwerp is van dit middel
en dat verweerders voor de rechterlijke
overheid konden doen gelden, zodat de
door eiser ingeroepen exceptie van onbevoegdheid ten onrechte werd verworpen
(schending van art. 92, 106, der Grandwet, 544, 678, 679 B.W., 33, K.B. van 12
januari 1973); dat het feit dat verweerders deze rechtsmiddelen inriepen, te samen met andere bezwaren om het nadeel aan te tonen dat uit de te schorsen
bouwvergunning voor hen voortvloeit en
waarvan het bestaan een ontvankelijkheidsvereiste vormt van de vordering tot
schorsing, daaraan geen afbreuk doet;
dat immers bet formele voorwerp van
bet voor de Raad van State ingestelde
verbaal, nl. de bouwvergunning, niet be~
let dat door de beide recbtsmiddelen be~
treffende de erfdienstbaarbeden en het
evenwicht tussen de erven specifieke
burgerlijke geschillen ten onrechte aan
de Raad van State onderworpen werden
(schending van art. 92, 106, van de
Grondwet, 544, 678, 679, B.W., 591, 3°,
609, 2", Ger.W. 17, § 2, 33, K.B. van 12 januari 1973); dat het feit dat uitzichten en
privacy ook bij de beoordeling van de
verenigbaarheid van een bouwproject
met de eisen van de goede plaatselijke
aanleg betrokken dienen te worden,
evenmin tot gevolg heeft dat geschillen
over burgerlijke rechten, zoals de onder~
havige over de werkelijkheid van zichten
en over de buitenmatige storing van het
evenwicht tussen naburige erven, aan de
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
zouden onttrokken worden; dat immers
een bouwvergunning toegekend wordt
onder voorbehoud van de bestaande bur~
gerlijke rechten als erfdienstbaarheden
en bestaand evenwicht der erven en een
bouwvergunning geen inbreuk maakt op
de burgerlijke rechten en verplichtingen
(schending van art. 8.1 van de Europese
Conventie van 4 november 1950, 92, 106
van de Grondwet, 544, 678, 679 B.W., 591,
3°, 609, 2°, Ger.W., 17, § 2, 33 K.B. van 12
januari 1973, 45, van de wet van 29
maart 1962, 2, 3°, 6, van het M.B. van 6
februari 1971};
tweede onderdeel, het bestreden arrest
het door verweerders moeilijk te herstel~
len ernstig nadeel, dat zij zullen lijden
indien de verleende bouwvergunning
niet onmiddellijk wordt geschorst, afleidt
uit de hoogte van het vergunde gebouw,
zijn enorme dakconstructie, zijn hoge
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V/T index, de talrijke ramen met gewoon glas in de achtergevel die slechts
drie meter van de perceelsgrens verwijderd zijn, waardoor extreem meer zichten op hun tuin ontstaan en verweerders
buitenmatige hinder zullen ondervinden
in vergelijking met het vroeger gebouw
met enkel vier bouwniveau's, met slechts
vier van mat glas voorzien ramen in de
achtergevel en drie kleine raampjes in
het dak, en de voltooiing van de werken
ontegensprekelijk een ernstige inbreuk
op hun privacy betekent; dat de Raad
van State ten onrechte kennis heeft genomen van deze middelen betreffende de
uitzichten van het ontworpen gebouw op
het erf van verweerders en betreffende
de verstoring van het tussen de naburige
erven bestaande evenwicht, die door eiser werden betwist, en ten onrechte de
exceptie van onbevoegdheid, die eiser
dienaangaande opwierp, verworpen heeft
(schending van art. 544, 678, 679. B.W.);
dat immers de Raad van State, die met
bevoegd is om kennis te nemen van een
eis die binnen de bevoegdheid van de
rechterlijke overheden valt, evenmin de
bevoegdheid heeft om te kennen van de
middelen van verweerders waardoor een
geschil over burgerlijke rechten wordt
opgeworpen, hebbende betrekking op de
erfdienstbaarheden, het tussen de naburige erven bestaande evenwicht en het
recht op privacy, die tot de kennisname
van de rechterlijke overheid behoren en
ter bescherming van dewelke verweer~
ders een verhaal voor de justiti€le rechter kunnen instellen (schending van art.
8.1 van de Europese Conventie van 4 november 1950, 92, 106 van de Grondwet,
544, 678, 679 B.W., 591, 3", 609, 2", Ger.W.,
33 K.B. van 12 januari 1973); dat het feit
dat verweerders deze rechtsmiddelen inriepen te samen met andere bezwaren,
om het nadeel aan te tonen dat uit de te
schorsen bouwvergunning voor hen
voortvloeit en waarvan het bestaan een
ontvankelijkheidsvereiste vormt voor de
vordering tot schorsing, daaraan geen afbreuk doet (schending van art. 92, 106
der Grondwet, 591, 3°, 609, 2°, Ger.W. 17,
§ 2, 33 K.B. van 12 januari 1973):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 14 van
de geco6rdineerde wetten op de
Raad van State aan dit rechtscollege
beyoegdheid geeft om, op het beroep

van een belanghebbende tegen een
handeling van een bestuurlijke overheid, die handeling nietig te verkla-
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ren wegens overtreding van hetzij
substantiiHe, hetzij op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van
macht;
Dat, krachtens artikel 17, § 1, van
de geco6rdineerde wetten, wanneer
een akte of een reglement van een
administratieve overheid vatbaar is
voor vernietiging krachtens het genoemde artikel 14, de Raad van State als enige de schorsing ervan kan
bevelen; dat, krachtens artikel 17,
§ 2, de schorsing aileen kan worden
bevolen als ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging
van de aangevochten akte kunnen
verantwoorden en op de voorwaarde
dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een moeilijk te
herstellen ernstig nadeel kan berokkenen;
Dat hieruit volgt dat de Raad van
State de bevoegdheid heeft om in
een administratief kart geding de
schorsing te bevelen van een akte of
een reglement van een bestuurlijke
overheid die hij op grand van de
hem toegewezen bevoegdheid nietig
kan verklaren, in zoverre de middelen die hieroogen worden aangevoerd berusten op de in artikel 14
van de gecoiirdineerde wetten bedoelde rechtsgronden en de verzoeker bewijst dat de onmiddellijke
tenuitvoerlegging hem een moeilijk
te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; dat daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de bevoegdheid van de rechtbanken van
de Rechterlijke Macht om uitspraak
te doen over geschillen betreffende
subjectieve rechten;
Overwegende dat het onderdeel
vooreerst aanvoert dat het werkelijk
en rechtstreeks voorwerp van het
door de Raad van State aangenomen middel, met name dat de gemachtigde ambtenaar in zijn advies,
waarvan de bouwvergunning het beschikkend gedeelte overneemt, de
bezwaren geput uit de miskenning
van burgerlijke rechten op uitzichten, op het evenwicht tussen naburi-
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ge erven en op privacy, niet afdoen-

de heeft beantwoord, neerkomt op
het aanvoeren van de miskenning
van die rechten, zodat de Raad van
State uitspraak zou hebben gedaan
over burgerlijke rechten;
Overwegende dat het door de
Raad van State ernstig bevonden
middel afgeleid uit de miskenning
door het college van burgemeester
en schepenen van zij n motiveringsplicht met betrekking tot zijn beslissing over de door de verweerders
sub 1 en 2 ingediende bezwaren en
opmerkingen, met name, de gevolgen die de aangevraagde vergunning had op hun subjectieve rechten, aan de Raad van State geen
geschil onderwerpt over die subjectieve rechten zelf;
Overwegende dat het onderdeel
voor het overige aan het arrest verwijt dat het bij de beoordeling van
de ernst van het middel kennis
neemt van de door de verweerders
sub 1 en 2 opgeworpen schending
van hun burgerlijke rechten;
Overwegende dat het door die verweerders opgeworpen eerste middel
berust op een tekortkoming aan de
motiveringsplicht; dat het arrest van
de Raad van State nagaat in hoeverre de bezwaren van de verw'eerders
werden onderzocht en daaruit besluit wat volgt: « dat in het advies
van de gemachtigde ambtenaar
waarvan de bouwvergunning het beschikkend gedeelte overneemt, in
wezen enkel wordt gezegd dat het
college van burgemeester en schepenen van de stad Aalst de tijdens het
openbaar onderzoek geformuleerde
bezwaren dit keer ~~ behoorlijk en
zorgvuldig {heeft) onderzocht, beoordeeld en beantwoord ~~, op grand van
"een weerleggingsnota d.d. 23.9.92
van de architekt die de bouwplannen ontworpen had " en na " kennisname van de resultaten van een onderzoek van zijn diensten " ter
plaatse, en wordt verklaard dat de
opvattingen en stellingen van het
college kunnen worden bijgetreden
inzonderheid omdat "de konstruktie

852

HOF VAN CASSATJE

zeals ze thans opgericht werd, niet
meer dan normale hinder veroorzaakt t.o.v. de aangelanden-klagers "; dat het advies aldus enkel beweringen bevat die op geen manier
worden gemotiveerd of gestaafd; dat
het middel ernstig is )>;
Dat het middel derhalve ernstig
wordt genoemd op grond van de
vastsielling dat het door het college
van burgemeester en schepenen
overgenomen advies van de gemachtigde amb tenaar enkel beweringen
bevat die hoe dan ook niet kan worden gemotiveerd of gestaafd;
Dat de Raad van State aldus geen
kennis neemt van een geschil over
burgerlijke rechten;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de Raad van
State in geschillen waarvan hij wettelijk kan kennis nemen slechts de
schorsing van een akte of reglement
bedoeld in artikel 17 van de gecoordineerde wetten kan bevelen, mits
de verzoeker bewijst dat de onmiadellijke tenuitvoerlegging een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan
berokkenen;
Dat, in zoverre aan de overige
wettelijke vereisten is voldaan, de
Raad van State de beoordeling van
het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte of het reglement kan berokkenen, vermag te
gronden op alle gegevens die voor
die beoordeling nuttig zijn, met inbegrip van de mogelijke gevolgen
die de onmiddellijke tenuitvoerlegging kan hebben op subjectieve
rechten van de verzoeker;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

Nr. 412

15 oktober 1993 - Verenigde kamers
Voorzitter: de h. Stranard, eerste
voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Houtekier en De
Gryse.

-
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3"

KAMER -

18 oktober 1993

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERI(.
NEMERS - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN - BEGRIP - DISCRIMINATOIRE MAATREGEL.

Onwettig is de beslissing van de rechter
dat ontslag van beschermde werknemers wegens economische of technische redenen alleen veran twoord is,
wanneer de werkgever die moet kiezen tussen het ontstaan van beschermde en niet-beschermde werknemers, de
beschermde werknemers bij voorkeur
niet ontslaat (1). (Art. 21, §§ 2 en 7, Bedrijfsorganisatiewet.) (2)
{BEHERMAN DEMOEN N.V. T. MOORTGAT)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0063.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1992 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
(1) Zie Cass., 14 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
287); 30 april 1984, A.R. nr. 4296 (A.C., 1983-84,
nr. 500); 4 juni 1990, A.R. nr. 8832 (A.C.,
1989-90, nr. 588); 8 feb. 1993, A.R. nr. 8261,
(A.C., 1993, m. 82).

(2) Thans art. 2, § 2, wet 19 maart 1991.

Nr. 413
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 21, in het bijzonder §§ 2 en 7, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, ingevoegd bij wet van 16
januari 1967 en gewijzigd bij koninklijk
besluit nummer 4 van 11 oktober 1978
(en dus zoals van kracht v66r de opheffing bij artikel 22, 1°, van de wet van 19
maar! 1991),
«

Overwegende dat naar luid van
artikel 1 bis, § 2, eerste lid, 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, de leden die het personeel vertegenwoordigen in het comite voor
veiligheid en gezondheid en de kandidaten, « slechts kunnen worden
ontslagen om een dringende reden
(... ) of om economische of technische
redenen ( ... ) »;
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat er geen economische of technische redenen zijn die
verweerders ontslag rechtvaardigen,
oordeelt dat, bij mogelijkheid van
verdere tewerkstelling in de technische bedrijfseenheid, « in het geval een keuze dient gemaakt, de
voorkeur aan de beschermden dient
gegeven " en dat « ongetwijfeld
dient vastgesteld dat de keuze van
de werkgever in casu niet bij voorkeur naar de beschermde werknemers overhelde, wel integendeel ));
Overwegende dat het arrest, door
een voordelige discriminatie van de
beschermde werknemer in te voeren, een uitlegging van de voormelde wetsbepaling geeft die in de tekst
ervan geen steun vindt en die beantwoordt aan het door de wet beoogde
doel, te weten elke nadelige discriminatie van de beschermde werknemer voorkomen;
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 Arbeidshof te Gent.
18 oktober 1993 - 3a kamer - Voorzit·
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui·
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad~
vocaatMgeneraal
Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 413
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19 oktober 1993

1° REDENEN VAN DE VONN!SSEN EN
ARRESTEN GEEN CONCLUSIE ~
STRAFZAKEN - EEPALING VAN DE STRAFMAAT - VERVAL VAN HET RECHT TOT STU·
REN - REDENEN.
2°

STRAF - ANDERE STRAFFEN - VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN - MOTIVERING.

1°

en 2° De appelrechters die, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter
een te strenge straftoemeting heeft gedaan voor een telastlegging waarvoor
hij op grand van de ernst van de fei·
ten ook een verval van het recht tot
sturen heeft uitgesproken, die vervallenverklaring zonder meer verminderen, voldoen niet aan de bijzondere
motiveringsplicht uit artt. 163, tweecie
lid, en 195, derde lid, Sv., nu de door
de eerste rechter voor de vervallenverklaring ingeroepen ernst van de feiten
door de vaststelling van te strenge
straftoemeting is aangetast.
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(GOETSCHALCKX)
ARREST

(A.R. nr. 6329)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 december 1991 op
verwijzing in hager beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 4 juni 1991;
Overwegende dat de appelrechters
eiser vervallen verklaren van het
recht tot sturen; dat, gezien de
appelrechters de door het beroepen
vonnis voor de feiten A en B afzonderlijk opgelegde straffen te streng
achten en verminderen, het verval
van het recht tot sturen wordt uitgesproken voor het feit van de telastlegging B zoals de eerste rechter beslist heeft;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser wegens het feit van de telastlegging A ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het neerkomt op kritiek op de
beoordeling van de feiten door de
rechter, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering vaststellen dat
eiser in de Antwerpsestraat het
kruispunt met de Kolveniersvest en
de Karthuizersvest opreed toen de
verbalisanten met groen licht vanuit
de Karthuizersvest het kruispunt
opreden en dat uit controle van de
werking van de verkeerslichten door
de verbalisanten, dient besloten te
worden dat op het ogenblik dat de
verbalisanten met groen licht vertrokken het door eiser op de Antwerpsestraat voorbijgereden Iicht
niet aileen rood was, maar zelfs zoals uit het bij het dossier gevoegd
lichtendiagram blijkt - reeds drie
seconden rood was;

Nr. 413

Dat zij door de vermelding van de
feitelijke gegevens waarop zij hun
beslissing laten steunen, en waarvan zij vrij de bewijswaarde apprecieren, de andere, eventueel strijdige, door eiser aangevoerde feitelijke
gegevens verwerpen, zodoende zijn
desbetreffende conclusie beantwoorden; dat zij door hun motivering
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
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 gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser wegens het feit van de telastlegging B ingestelde strafvordering:
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 163 en
195 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het beroepen
vonnis « gelet op de ernst der feiten )) eiser voor een termij n van een
maand vervallen ver klaart van het
recht tot sturen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de eerste rechter voor beteugeling van het feit van
de telastlegging B een te strenge
straftoemeting heeft gedaan en
dientengevolge de aan eiser opgelegde geldboete en vervallenverklaring
vermindert;
Overwegende dat de appelrechters, nu de voor de vervallenverklaring door de eerste rechter ingeroepen « ernst der feiten » door de
vaststelling van « te strenge straftoemeting » wordt aangetast, de vervallenverklaring van het recht tot
sturen niet naar vereiste van de bepalingen van de artikelen 163, tweede lid, en 195, derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering met redenen omkleden;

Nr. 414

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel, dat niet tot ruimere
cassatie noch tot cassatie zonder
verwijzing kan leiden, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt wegens het feit van
de telastlegging B en in de kosten;

verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en laat de overige helft
ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout, zitting
houdende in hager beroep.

ze kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. Veys, Antwer19 oktober 1993 -

pen.

Nr. 414
ze
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KAMER -

19 oktober 1993

BEW!JS -

STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN BEWIJSWAARDE - PROCES-VERBAAL - ONBEVOEGDE OPSTELLER - ONREGELMATIGHEID - EENVOUDIGE INLICHTING.

De omstandigheid dat een hulpagente
niet bevoegd was om in een procesverbaal een verkeersovertreding vast
te stellen, staa t er niet aan in de weg
dat het geschrift zal gelden als verslag
of a.angifte met bewijswaarde als een
eenvoudige inlichting; een ingevolge
een dergelijk verslag of aangif'te door
een betrokkene afgelegde verklaring
houdt geen onregelmatigheid in (1).
{1) Zie Cass., 12 mei 1993, A.R. nr. 384 (A.C.,
1992-93, nr. 231).

(MISSO'ITEN)
ARREST

(A.R. nr. 6598)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 februari 1992 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt:
Over het eerste middel :
Overwegende dat de verkeerswetgeving geen bijzonder bewijsmiddel
inzake verkeersovertredingen voorschrijft; dat die overtredingen kunnen bewezen worden door alle regelmatig aan de rechter overgelegde
gegevens;
Overwegende dat niet wordt aangevoerd dat de opstelling van het
aangevochten geschrift van vaststelling door een uitwendige nietigheid
zou zijn aangetast; dat in geval van
in se regelmatige vaststelling de onbevoegdheid van de opsteller weliswaar het geschrift van vaststelling
zijn karakter van proces-verbaal zal
ontnemen; dat het geschrift evenwel
zal gelden als verslag of aangifte,
uiteraard zonder bijzondere bewijswaarde en met de bewijswaarde als
eenvoudige inlichting; dat een ingevolge een dergelijk verslag of aangifte door een betrokkene afgelegde
verklaring geen onregelmatigheid
inhoudt;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat een te dezen door
het aangevochten geschrift opgeleverde eenvoudige inlichting samen
1net de erkenning door eiseres van
de haar ten laste gelegde overtreding volstaan om de rechtbank te
overtuigen van haar schuld; dat in
dit Iicht van de al dan niet bevoegdheid van de betrokken hulpagent de
beslissing van de appelrechters niet
aantast, zodat de daaromtrent in het
bestreden vonnis gegeven beschouwingen overtollig zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'IIaenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. Konings, Hasselt.

Nr. 415
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Over het tweede middel :
Overwegende dat krachtens artikel 40 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken de door de eisers beweerde
nietigheid van het in het middel bedoelde proces-verbaal gedekt is door
het beroepen vonnis van de Politierechtbank te Harelbeke van 20 november 1991, dat niet een !outer
voorbereidend vonnis is en zelf niet
lijdt aan een nietigheid op grand
van de wet van 15 juni 1935 en dat
te hunnen opzichte op tegenspraak
werd gewezen zonder dat zij de
thans aangevoerde nietigheid badden opgeworpen of daaromtrent
voorbehoud hadden gemaakt;
Dat het middel niet tot cassatie
kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN,
NIETIGHEDEN - STRAFZAKEN - NIETIGHEID
GEDEKT DOOR EEN NIET LOUTER VOORBEREIDEND VONNIS OP TEGENSPMAK GEWEZEN.

Ten opzichte van hen die de nietigheid
van een proces-verbaal wegens schending van de Taalwet Gerechtszaken
niet hadden opgeworpen of daarom-

trent geen voorbehoud hadden gemaakt, is die nietigheid krachtens art.
40 van voormelde wet gedekt door een
niet ]outer voorbereidend en op tegenspraak gewezen vonnis, mits dit niet
zelf lijdt aan een nietigheid op grand
van dezelfde wet (1).

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
19 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaat: mr. P. Ketels,
Kortrijk.

(DEMEULENAERE EA.)
ARREST

Nr. 416

(A.R. nr. 6660)
2e KAMER -

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 april 1992 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;

1° BLOEDPROEF -

MINIMUM HOEVEEL·
HElD - AFNEMING VAN EEN KLEINERE HOE·
VEELHEID - ANALYSE - BEWIJSWAARDE.

2°

(1) Cass., 11 april 1989, A.R. nr, 3210 (A.C.,
1988-89, nr. 448).

20 oktober 1993

BLOEDPROEF - VASTSTELLING - LICHAAM VAN DE VENULE - ETIKET - AANBRENGING - OPGEVORDERDE GENEESHEER.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 416
3° BLOEDPROEF -

BLOEDSTAAL -

OVER-

HANDIGING - WIJZE.

1o Afneming van een kleinere hoeveel~
heid bloed dan het bij art. 3 K.B. van
10 juni 1959 voorgeschreven minimum
tast de bewijswaarde van de bloedanalyse aileen aan als het recht van verdediging is geschonden doordat er
geen tweede analyse kan worden verricht (1). (Art. 3 K.B. van 10 juni 1959.)
2° De voor de bloedproef opgevorderde
geneesheer hoeft niet zelf het lichaam
van de venule te voorzien van een etiket met de naam en de voornamen
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terwijl bij de door dokter Choffray verrichte bloedafneming niet de minimumhoeveelheid van 5 ml is afgenomen; de
geneesheer verplicht was onmiddellijk
op een etiket de naam en voornaam te
vermelden van de persoon van wie het
bloed afgenomen werd, en de datum en
het nummer van het proces-verbaal; het
artikel bepaalt dat de geneesheer verplicht is het bloedstaal rechtstreeks te
overhandigen aan de opvorderende overheid; laastgenoemde vormvereisten niet
in acht genomen zijn, aangezien de geneesheer niets van dit alles gedaan
heeft, doch eenvoudigweg de venule in
de vuilnisbak had gegooid :

van de persoon van wie het bloed afge-

nomen werd, en met de datum en het
nummer van het proces-verbaal. (Art.

4 K.B. van 10 juni 1959.)
3° De voor de bloedproef opgevorderde,

geneesheer hoeft het bloedstaal niet
rechtstreeks te overhandigen aan de
opvorderende overheid. (Art. 6 K.B.

van 10 juni 1959.)
(LEUFGEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0453.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 februari 1993 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen, en
gelet op de in het Duits gestelde
voorziening;
Gelet op de beschikking d.d. 17 juni 1993 van de eerste voorzitter van
het Hof waarbij wordt beslist dat de
rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden gevoerd;
Ove1· het derde middel : schending van
de artikelen 3, 4 en 6 van het koninklijk
besluit van 10 juni 1959 betreffende de
bloedproef met het oog op het bepalen
van het alcoholgehalte,
doordat de Correctionele Rechtbank te
Eupen beslist dat de bloedproeven wettig
zijn verricht;
(1) Cass., 12 mei 1993, AR. nr. P.93.016LF
(A.C., 1993, nr. 233).

Overwegende dat de verplichting
om ten minste 5 ml {5 cm3 ) bloed af
te nemen met het oog op het bepaJen van het alcoholgehalte geen substanti€le vormvereiste is· dat de
niet-nakoming ervan allee~ leidt tot
nietigheid wanneer het recht van
':'erdediging is geschonden; dat zulks
1n casu niet het geval is, aangezien
een deskundigenonderzoek en een
tegendeskundigenonderzoek mogelijk waren;
Dat voor het overige, oak al bepaalt artikel 4 van het koninklijk
besluit van 10 juni 1959 dat het Jichaam van de venule, nadat de
bloedafneming is verricht, onmiddellijk voorzien wordt van een etiket
met de naam en de voornaam van
de persoon van wie het bloed afgenomen werd, en met de datum en
het nummer van het proces-verbaal,
de geneesheer krachtens die bepaling geenszins verplicht is die formaliteiten zelf te verrichten;
Overwegende ten slotte dat, oak
a! moet het afgenomen bloedstaal
overhandigd worden aan de opvorderende overheid, geen enkele wettelijke bepaling voorschrift dat de
geneesheer dat staal rechtstreeks
a an de opvorderende over heid moet
overhandigen;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 oktober 1993 - 2B kamer - Voorzit~
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Ve1·slaggever: mevr. Jeanmart Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. G. Zians, Eupen.

Nr. 417

mits zij haar beslissing motiveert na.ar
het vereis van de wet (1). (Art. 26, §§ 3
en 4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
2o De regel volgens welke het appelgerecht uitspraa.k doet rekening houdend
met de omstandigheden van de zaak
op het moment van de beslissing, is
van toepassing in het geval dat de procureur des Konings tegen de beslissing
va.n de raadkamer waaruit de invrijheidstelling van de verdachte volgt, hager beroep heeft ingesteld, in zoverre
zij betrekking heeft op de voorlopige
hechtenis (2). (Att. 26, § 4, en 30, § 4,
eerste zin, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
(1) Zie Cass., 24 juni 1992, A.R. nr. 64 (A.C.,
1991-92, nr. 563).

Nr. 417
2e KAMER -

20 oktober 1993

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

REGE-

LING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARUIT DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VERDACHTE VOLGT - HO-

GER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TEGEN DIE BESCHIKKING - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - MOTIVERING
- VERWIJZING NAAR HET BEVEL TOT AANHOUDING - WETIIGHEID.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

REGE-

LING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARUIT DE II\'VRJJHEIDSTELLING VAN DE VERDACHTE VOLGT - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TEGEN DIE BESCHIKKING - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK OP HET OGENBLIK VAN
DE BESLISSING.

1° Geen enkele wetsbepaling staat eraan

in de weg dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die de handhaving van
de hechtenis van de vel'dachte beveelt,
verwijst naal' de redenen van het in de
zaak verleende bevel tot a.anhouding,

(2) De motivering van het geannoteerde arrest impliceert dat het hof de regel, vervat in
artikel 30, § 4, eerste zin, van de wet van 20
juli 1990, toepast op de rechtspleging van art.
26, § 4, van genoemde wet.
Die oplossing is niet evident maar lijkt wel
wenselijk omdat zij rekening houdt met het
belang van de verdachte en logisch schijnt in zaken van voorlopige hechtenis.
Art. 26, § 4, behoort tot een geheel van bepalingen die de wetgever afzonderlijk heeft ondergebracht onder het opschrift « de weerslag
van de regeling van de rechtspleging op de
vrijheidsbenemende maatregelen ». Dat artikel
regelt inzonderheid het hager beroep van de
procureur des Konings in bet geval dat de invrijheidstelling van de verdachte volgt uit de
beschikking van de raadkamer, en het verwijst
niet naar art. 30 van de wet dat bet hager beroep in het algemeen regelt. Het verwijst dus
niet uitdrukkelijk naar § 4, eerste zin, van art.
30 naar luid waarvan het gerecht dat over het
boger beroep beslist, uitspraak doet rekening
houdend met de omstandigheden van de zaak
op het ogenblik van de uitspraak. Art. 26, § 4,
bepaalt al evenmin een bijzondere termijn
voor de rechtspleging in boger beroep en die
rechtspleging heeft bovendien plaats na de
sluiting van het onderzoek, wat de beoordeling
door de kamer van inbeschuldigingstelling nag
delikater maakt.
Het is dus denkbaar dat het gerecht in hager beroep geen uitspraak hoeft te doen rekening houdend met de omstandigheden van de
zaak op het ogenblik van de beslissing, vermits het hager beroep in de regel tot doe!
heeft de gegrondheid van de beslissing van de
eerste rechter te doen onderzoeken door het
gerecht in tweede aanleg.
De wet van 20 juli. 1990 heeft in art. 30, § 4,
eerste zin, aldus een belangrijke vernieuwing
in het belang van de verdachte ingevoerd die
logisch is in zaken van voorlopige hechtenis;

(Zie vervolg noot op volgende biz.)

Nr. 418

859

HOF VAN CASSATIE
(SCHMI'IT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.1352.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben verwezen naar de redenen
van het bevel tot aanhouding en na
te hebben gepreciseerd dat die redenen geldig zijn gebleven, melding
maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van
de verdachte, die de volstrekte noodzakelijkheid van de handhaving van
de hechtenis ten tijde van de beslissing wettigen; dat het zich daartoe
niet enkel baseert op de zwaarwichtigheid van de feiten, maar ook op

-------------------l
(Vervolg noot van vorige biz.)
het Ujkt evenwel wenselijk de regel ook toe te
passen in het geval van de rechtspleging van
art. 26, § 4, ook al vermeldt de wet bet niet uit-

het gevaar voor herhaling; dat het
aldus met redenen is omkleed overeenkomstig de artikelen 16, § 1, en
30, § 4, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis
en naar recht is verantwoord;
Overwegende dat het middel, ook
al was het gegrond, niet tot cassatie
kan leiden en dus niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 oktober 1993 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Vander Veeren,
Brussel.

drukkelijk.

De tegenovergestelde oplossing zou een straf
zijn voor de verdachte, aangezien, volgens het
Hof, art. 27, § 1, 1°, van de wet van 20 juli 1990
naar luid waarvan de naar de correctionele
rechtbank verwezen verdachte, « wanneer
geen einde werd gemaakt aan de voorlopige
hechtenis », zijn voorlopige invrijheidstelling
kan vragen bij een aan de correctionele rechtbank gericht verzoekschrift, niet van toepassing is, wanneer, bij de regeling van de rechtspleging, de naar de correctionele rechtbank
verwezen verdachte aangehouden blijkt ingevolge bet boger beroep dat door de procureur
des Konings was ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer waaruit de invrijheidstelling van de verdachte volgde (Cass., 3 juli
1992, A.R, nr. 6886, A.C., 1991-92, nr. 576).
Uit de voorgaane overwegingen volgt dat de
regel dat bet gerecbt in boger beroep uitspraak doet rekening houdend met de omstandigbeden van de zaak op het ogenblik van de
beslissing, van toepassing is in bet geval dat
de procureur des Konings tegen de bescbikking van de raadkamer waaruit de invrijheidstelling van de verdachte volgt hager beroep
heeft ingesteld in zoverre ze op de voorlopige
hechtenis betrekking heeft.
J.F,L.

Nr. 418
1 e KAMER -

21 Oktober 1993

1° KIND -

NATUURLIJK KIND - ERFENIS ART. 756 B.W. (OUD) - VERENIGBAARHEID
MET DE ARTT. 8.1 EN 14, E.V.R.M.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

AR'IT.
8.1 EN 14 E.V.R.M. - DISCRIMINATIEVERBOD
- NATUURLIJK KIND - ERFENIS - RECHT
VAN DE NAASTE VERWANTEN -ART. 756 B.W.
(OUD).

3° ERFENISSEN -

NATUURLIJK KIND ERFRECHTEN VAN DE NAASTE VERWANTEN
- ART 756 B.W (OCD)
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1°, 2° en 3° Art. 756 B.W (oud} dat,
krachtens art. 107 wet van 31 maart
1987,

wetgevende macht wordt opgeheven ... ;
dat de bepalingen (van de artikelen 756
tot 766 van het Gerechtelijk Wetboek), in
zoverre zij berustten op een discriminatie tussen de natuurlijke en de wettige
kinderen in zake erfenissen, de normen
van het gemeenschapsrecht miskenden
(vastgelegd in de artikelen 8 en 14 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens), inzonderheid de
in artikel 14 vastgelegde norm; dat die
norm, in samenhang met artikel 8.1 van
het Verdrag, in zoverre hij een discriminatieverbod van de natuurlijke kinderen
ten opzichte van de wettige kinderen inhoudt, voldoende precies en duidelijk is
- en de Staat geen ruimte laat voor enige discretionaire macht - om de rechtstreekse werking ervan te erkennen en
bijgevolg de onmiddellijke toepasbaar-

toepasselijk is op de nalaten-

schappen die zijn opengevallen voor-

dat die nieuwe wet van kracht werd, is
strijdig met de artt. 8.1 en 14 E. VR.M.,

in zoverre het van toepassing is op sedert 13 juni 1979 opengevallen nalatenb~j overlijden van een
natuurlijk kind na voormelde datum
schappen, zodat

zijn naaste verwanten niet meer uit
diem:

nalatenschap

kunnen

worden

uitgesloten (!).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCiif:N
T. DELISSE E.A.)
ARREST ( vertaJing)

heid in de Belgische rechtsorde; (... ) dat

(A.R. nr. 9616)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 723, 765, 766, 768 van het Burgerlijk Wetboek, zoals die artikelen 723 en
768 bij de wet van 14 mei 1981 zijn ge~
wijzigd, maar v66r de wijziging van arti~
kel 723 en de opheffing van de artikelen
765 en 766 bij de wet van 31 maart 1987,
107 van de wet van 31 maart 1987 tot
wijziging van een aantal bepalingen be~
treffende de afstamming, 8, 14 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rech~
ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en 1 van het eerste aanvullend
Protocol bij dat Verdrag,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, voor recht ver~
klaart dat de verweerders de enige wetti~
ge erfgenamen zijn van de nalatenschap
van wijlen Nelly Dellisse, die op 30 april
1984 te Namen is overleden, en die de
natuurlijke dochter was van Mevr. Ha~
thilde Dellisse, de vooroverleden zuster
van de heer Eugene Dellisse, die zelf op
20 mei 1985 is overleden, en waarvan de
huidige verweerders de wettige erfgenamen zijn, en zulks op grand: « dat ... de
nationale rechter verplicht is een interne
wet niet toe te passen, in zoverre die onverenigbaar is met het Europese recht,
zonder te wachten tot die wet door de
(1) Zie Cass., 15 mei 1992, A.R. nr. 6583
(A.C., 1991-92, nr. 484).

Nr. 418

I

uit het voorgaande volgt dat de natuurlijke afstamming geen enkele discriminatoire uitzondering duldt en dat voor
die afstamming hetzelfde erfrecht als
voor de wettige afstamming moet gelden;
dat de verboden discriminatie zowel het
recht van het natuurlijk kind om zijn
rechtsvoorgangers op te volgen (de oude
artikelen 756 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) als de erfopvolging van
die natuurlijke kinderen betreft (de oude
artikelen 765 en 766 van dat wetboek) »
en op grand van de redenen uit het beroepen vonnis die het arrest overneemt:
« dat artikel I van het aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ... bepaalt dat alle na~
tuurlijke of rechtspersonen recht hebben
op het ongestoord genet van hun eigendom, niemand zal van zijn eigendom
worden beroofd behalve in het algemeen
belang en met inachtneming van de
voorwaarden neergelegd in de wet en in
de algemene beginselen van het internationaal recht; (... ) dat het recht over zijn
goederen te beschikken een in het Verdrag erkend bestanddeel van het eigendomsrecht is (artikel I, aanvullend Proto¥
col); dat ... (artikel 8 van het Verdrag) in
samenhang met de artikelen 14 van het
Verdrag en 1 van het aanvullend Protocol als rechtstreeks toepasselijk moet
worden beschouwd; dat artikel 8 immers
de vrijheid van het gezinsleven bevestigt, waaraan artikel 14 toevoegt: ongeacht de "hoedanigheid" van de geboorte,
terwijl artikel 1 van het Protocol het
recht op eerbiediging van zijn goederen
en inzonderheid van het eigendomsrecht
preciseert; dat de drie artikelen samen
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voldoende duidelijk en volledig zijn om
te besluiten dat de artikelen 756 tot 766
(van het Burgerlijk Wetboek) onverenigbaar zijn met het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens»,
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 107 van de wet van 31 maart 1987,
« deze wet van toepassing is op de kinderen geboren v66r haar inwerkingtreding
en die nog in Ieven zijn op dat ogenblik,
zonder dat daaruit evenwel enig recht in
de voordien opengevallen erfenissen kan
volgen »; de bij de wet van 31 maart 1987
opgeheven artikelen 765 en 766 van het
Burgerlijk Wetboek dus nog van kracht
waren tot de erfenis van Mevr. Nelly
Dellisse op 30 april 1984 openviel; die artikelen geen erfrecht ten gunste van de
bloedverwanten van de vader of moeder
van een natuurlijk kind bepalen noch inzonderheid van een broer van de natuurlijke moeder die het kind heeft erkend;
bij gebreke van erfgerechtigde de goederen aan de Staat vervallen, ingevolge de
artikelen 723 en 768 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals zij bij het openvallen van
de erfenis van kracht waren v66r hun
wijziging bij de wet van 31 maart 1987;
het arrest, door te beslissen dat de verweerders de enige erfgenamen van
Mevr. Nelly Dellisse waren, dus de arti-

kelen 723, 765, 766, 768 van het Burger·
lijk Wetboek en 107 van de wet van 31
maart 1987 schendt;

derde onderdeel, zo het volledig ontbreken van enig erfrecht van het door
zijn moeder erkend natuurlijk kind ten
aanzien van zijn naaste bloedverwanten
langs moederszijde, zoals dat voortvloeit
uit het oude artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek, de gecombineerde artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
schendt (arrest Marckx, sub 56 en 59), de
bekritiseerde discriminatie alleen bestaat ten aanzien van het natuurlijk kind
dat, met betrekking tot het erfrecht, ingevolge het oude artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek, anders werd behandeld
dan de wettige kinderen; het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, wegens het onderscheid op grand van de
geboorte in de Belgische wetgeving v66r
de wet van 31 maart 1987, heeft geoordeeld dat die wetgever artikel 14 van het
Verdrag in samenhang met artikel 8
heeft geschonden; het Hof voor de Rechten van de Mens immers heeft geoordeeld dat het in artikel 8 erkende genot
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van het recht op eerbiediging van het
prive-Ieven en het gezinsleven waarmee,
volgens het Hof, het erfrecht nauw is
verbonden - niet is gewaarborgd wanneer in genoemd artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek een onderscheid wordt
gemaakt waardoor de natuurlijke kinderen bepaalde erfrechten van de wetttige
kinderen ontberen; het verbod op onderscheid naargelang de geboorte dus aileen
betrekking heeft op de rechten van de
kinderen en iedere disciminatie van die
kinderen wil vermijden; dat verbod
geenszins betrekking heeft op de erfrechten waarop de bloedverwanten van
de moeder van het kind aanspraak rnaken, nu de wijze waarop zijn erfopvolging wordt geregeld het genot van zijn
rechten niet doet afhangen van zijn natuurlijke of wettige afstamming; de door
het Belgische Burgerlijk Wetboek gestelde beperkingen op het erfrecht van de
bloedverwanten van de vader of de moew
der van een natuurlijk kind, dus op zichw
zelf geen schending vormen van artikel 8
van het Verdrag (cfr. arrest Marckx, nr.
53); zij evenmin artikel 14 schenden, aangezien zij niet gegrond zijn op een onderscheid dat de rechten van het natuurlijk kind aantast; het arrest, door te
beslissen dat de verweerders de enige
wettige erfgenamen waren van mevrouw
Nelly Dellisse en door dan oak niet vast
te stellen dat haar erfenis aan de Staat
verviel, omwille van de vermeende onbestaanbaarheid van de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek die bij het openvallen van de erfenis van kracht waren met
de gecombineerde artikelen 8 en 14 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, de in aanhef van het midw
del aangewezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Verdrag schendt:

Wat betreft het eerste en het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest, met
verwij zing naar de redenen van de
eerste rechter, vaststelt dat Nelly
Dellisse, natuurlijk kind van de
vooroverleden Mathilde Dellisse, op
30 april 1984 ab intestat is overleden, dat haar moeders broer, Eugene Dellisse een rechtsvordering
heeft ingesteld ten einde te worden
erkend als enige wettige erfgenaam
van de nalatenschap en dat de verweerders het door hem ingestelde
geding hebben voortgezet;
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Overwegende dat volgens de artikelen 765 en 766 van bet Burgerlijk
Wetboek, v66r hun opheffing bij de
wet van 31 maart 1987 tot wijziging
van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, de bloedverwanten van de moeder van een door
haar erkend natuurlijk kind geen
enkel erfrecht hadden; dat bij gebreke van vader of moeder of breeders
of zusters de goederen van het kind
aan de Staat toekwamen;
Dat volgens artikel 107 van de wet
van 31 maart 1987 deze wet, die onder meer de artikelen 765 en 766
van het Burgerlijk Wetboek opheft
en artikel 723 wijzigt, van toepassing is op de kinderen geboren v66r
haar inwerkingtreding en die nag in
Ieven zijn op dat ogenblik, zonder
dat daaruit evenwel enig recht in de
voordien opengevallen erfenissen
kan volgen;
Overwegende dat ingevolge artikel 8.1 van bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, een
ieder recht heeft op eerbiediging
van zijn priv8-leven en zijn gezinsleven; dat ingevolge artikel 14 van dat
verdrag, het genot van rechten en
vrijheden, welke in dit verdrag zijn
vermeld, verzekerd is zonder enig
onderscheid op welke grand ook, zoals geboorte;
Dat de eerbiediging van het
gezinsleven impliceert dat de Staat
de normale ontwikkeling van de betrekkingen tussen naaste bloedverwante moet mogelijk maken; dat
ontplooiing van het gezinsleven van
een ongehuwde moeder en het door
haar erkende natuurlijk kind in het
gedrang kan komen als dat kind
niet tot haar familie gaat behoren
en als het vastleggen van de afstamming aileen tussen moeder en kind
gevolgen heeft;
Dat de erfopvolging tussen naaste
bloedverwanten nauw verbonden is
met het gezinsleven, dat de materi€le belangen en de uitoefening van
de erfrechten omvat;
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Dat de wet, door op grand van de
ge boorte een onderscheid te maken
tussen de erfrechten van de bloedverwanten van een natuurlijk kind
en die van de bloedverwanten van
een wettig kind, het in artikel 8.1
van het Verdrag gewaarborgde rechten op gezinsleven miskent;
Overwegende dat als er een conflict bestaat tussen een norm van
het intern recht en een norm van
bet internationaal recht met rechtstreekse werking in de interne
rechtsorde, de bij het Verdrag ge·
vestigde norm van het gemeenschapsrecht moet voorgaan;

Overwegende dat bet Europees
Hof voor de Rechten van de Mens
in zijn arrest Marckx van 13 juni
1979 oordeelt dat de Belgische Staat
op grand van bet beginsel van de
rechtszekerheid, dat noodzakelijk
inherent is aan het recht van het
Verdrag, juridische handelingen of
toestanden van v66r de uitspraak
van bet arrest van 13 juni 1979 onverlet kan Iaten;
Dat de Belgische wetgever niet
zonder schending van de artikelen
8.1 en 14 van het Verdrag, bet vigerend discriminerend stelsel kon
vastleggen of handhaven voor de erfenissen die na 13 juni 1979 zijn
opengevallen;
Overwegende dat het arrest, door
de toepassing te weigeren van de
oude artikelen 723, 765 en 766 van
bet Burgerlijk Wetboek op de nala·
tenschap van Nelly Del!isse en door
de toepassing van de in artikel 107
van de wet van 31 maart 1987 ver·
vatte overgangsmaatregel op de op
30 april 1984 opengeva!len nalatenschap uit te sluiten geen van de in
die onderdelen aangewezen wetsbe·
palingen schendt;
Dat die onderdelen falen naar
recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelifkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Bruyn en Draps.

Nr. 419
1e

KAMER -

21 oktober 1993

GENEESKUNDE

BEROEPSORDEN BESTUURLIJK ARRONDISSEBRABANT MENT BRUSSEL-HOOFDSTAD - GENEESHEER
INGESCHREVEN OP DE LIJST VAN DE RAAD

MET HET NEDERLANDS ALS VOERTAAL AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST
VAN DE RAAD MET HET FRANS ALS VOEJt.
TAAL.

De Brabantse raad van de Orde van Geneesheren met het Frans als voertaal
kan in bepaalde gevallen, op verzoek
van een geneesheer die zijn woonplaats heeft in een administratief
tweetalige gemeente, hem inschrijven
op zijn lijst, zelfs als die geneesheer
reeds is ingeschreven op de lijst van
de raad met het Nederlands als voertaal (1). (Art. 3, vierde lid, wet van 25
juli 1938.)

(1) Art 3, vierde lid, van de wet van 25 juli
1938 tot oprichting van een Orde van Geneesheren is van kracht gebleven ingevolge het arrest van 17 oktober 1972 van de Raad van State dat bepalingen waarbij voornoemd art. 3,
vierde lid, werd opgeheven, heeft nietigverklaard (B.S. 10 februari 1973).
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{ORDE VAN GENEESHEREN T. D ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. D.93.0007 .F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 januari 1993
gewezen door de de raad van beroep
met het Frans als voertaal van de
Orde van Geneesheren;
Over het middel : schending van de artikelen 3, vierde lid, van de wet van 25
juli 1938 tot oprichting van een Orde van
Geneesheren, 2, 5, eerste lid, 6, inzonderheid 1°, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 december 1985, 38 van het koninklijk besluit
van 6 februari 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking der raden van
de Orde van Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing verweerders vordering om ingeschreven te
worden op de lijst van de Brabantse
raad van de Orde met het Frans als
voertaal, door overgang van de lij st van
de Brabantse raad van de Orde met het
Nederlands als voertaal waar hij onder
nr. 2661 was ingeschreven, ontvankelijk
en gegrond verklaart en verweerder bijgevolg met ingang van 19 november
1991, datum van zijn akte van hager beroep tegen de beslissing van 5 november
1991 van de Brabantse raad van de Orde
met het Frans als voertaal die zijn vordering had afgewezen, op de lijst van de
Brabantse Orde van geneesheren met
het Frans als voertaal inschrijft, en doordat de bestreden beslissing is genomen
op grand : « dat ·een vordering tot overgang in beginsel moet worden aangenomen wanneer uit de ingewonnen inlichtingen, inzonderheid bij de Orde waartoe
eiser behoort, blijkt dat hij aan aile vereisten voldoet voor de inschrijving op de
lijst van om het even welke provinciale
Orde, dat wil zeggen - overeenkomstig
artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 -" dat hij zich
niet schuldig heeft gemaakt aan een zo
zwaarwichtig feit dat bet voor een lid
van de Orde schrapping van de lijst tot
gevolg zou hebben, of aan een zware
fout die afbreuk doet aan de eer of de
waardigheid van het beroep "; dat aldus
niet kan worden betwist dat een geneesheer in beginsel recht heeft op zijn overgang; dat die overgang zelfs verplicht 1s
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voor de geneesheer die de plaats waar
hij zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent, van de ene provincie naar de andere overbrengt (zie artikel 2 van het reeds
vermelde koninklijk besluit nr. 79); ( ... )
dat het vierde lid (van artikel 3 van de
wet van 25 juli 1938) bepaalt dat "de geneesheren die woonachtig zijn in de administratief tweetalige gemeenten van
Brabant, zich naar keuze bij een dezer
beide raden mogen aansluiten ", maar
hoegenaamd niet vermeldt dat die keuze
slechts eenmaal zou mogen worden gemaakt, waardoor zij definitief zou worden en elke overgang van de ene naar
de andere Brabantse raad zou verbieden;
( ...) dat in dit geval, nu in de wet niets is
bepaald, aan de wetgever niet de bedoeling kan worden toegeschreven de Brabantse geneesheren impliciet het recht
te willen onttrekken, dat hun andere
confraters hebben, om hun overgang van
de ene naar de andere raad te vragen,
nu - zoals te dezen - de gevraagde
overgang geen bedrieglijke bedoeling
heeft - zoals bijvoorbeeld het ontkomen
aan een disciplinaire veroordeling van de
raad op wiens lijst hij is ingeschreven of gewoon een willekeurige inval is, wat
overigens weinig waarschijnlijk is; ( ... )
dat tevergeefs artikel 38 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking
der raden van de Orde der geneesheren,
zou worden aangevoerd; dat die bepaling
immers aileen in tuchtzaken toepasselijk
is ... ));
terwijl artikel 3, vierde lid, in fine van
de wet van 25 juli 1938 bepaalt dat « de
geneesheren die woonachtig zijn in de
administratief tweetalige gemeenten van
Brabant, zich naar keuze bij een dezer
beide raden (van de Orde van de provincie Brabant) mogen aansluiten )); uit de
bewoordingen van die bepaling duidelijk
blijkt dat de geneesheer, op het tijdstip
van zijn verplichte inschrijving op de
lijst van de Orde van de provincie waar
zijn woonplaats is gevestigd, overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, als hij
zijn woonplaats heeft in een admnistratief tweetalige gemeente, de in het vierde lid van genoemd artikel 3 bepaalde
keuze kan uitoefenen; ook al zou de
tekst van die bepaling niet duidelijk zijn,
toch moet worden aangenomen dat, nu
de wetgeving tot regeling van de geneeskunst en het medisch beroep van openbare orde is, de extensieve uitlegging uit
de haze is, die erin bestaat dat de keuze
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om zich bij de ene of bij de andere Raad
aan te sluiten door een aanvraag - of
door opeenvolgende aanvragen - van
overgang van de ene naar de andere
raad kan worden herroepen; het geheel
van de wettelijke bepalingen tot regeling
van het gebruik der talen in bestuurszaken en de geest van de desbetreffende
wetgeving trouwens aangeven dat elke
aansluiting bij een wettelijk vastgestelde
taalrol onherroepelijk is; de bestreden
beslissing vruchteloos verwijst naar het
recht van de geneesheren zonder woonplaats in een Brabantse administratief
tweetalige gemeente om hun overgang
van de ene raad naar de andere te vragen; dat recht in werkelijkheid precies
onderstelt dat de betrokken geneesheer
zijn woonplaats naar een andere provincie heeft overgebracht, wat onrechtstreeks bevestigt dat de geneesheer die
in een Brabantse administratief tweetalige gemeente blijft wonen zijn overgang
van de Orde met het Nederlands als
voertaal naar de Orde met het Frans als
voertaal of omgekeerd niet kan vragen;
het onherroepelij k karakter van de keuze van de Brabantse geneesheren die in
administratief tweetalige gemeenten wonen, des te evidenter blijkt nu artikel 38
van het koninklijk besluit van 6 februari
1970, in tuchtzaken, bepaalt dat de geneesheren, die in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad woonachtig zijn en die, voor de inschriJ"ving
op de lijst van de Orde, een van de twee
provinciale raden van Brabant hebben
gekozen, in tegenstelling tot de geneesheren die van andere provinciale raden
afhangen (artikelen 36 en 37 van genoemd koninklijk besluit), niet mogen
vragen naar een andere provinciale raad
van Brabant dan de gekozene te worden
verwezen; de uitlegging, die de bestreden
beslissing aan artikel 3, vierde lid, van
de wet van 25 juli 1938 geeft, strijdig is
met genoemd artikel 38 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970, aangezien zij het mogelijk zou maken dat een
geneesheer, die in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad woonachtig is, tuchtvervolgingen vermijdt
door de raad waarvoor hij oorspronkelijk
heeft gekozen, door v66r de vervolging
een overgang naar een andere raad te
vragen; artikel 6.1° (de bestreden beslissing vermeldt verkeerdelijk artikel 5), in
tegenstelling tot de verklaring van de bestreden beslissing, het recht van de Orde
om" de inschrijving van een geneesheer
op de lijst te weigeren of te verdagen
niet beperkt tot het geval van zwaar-
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wichtige fout; de Orde te dezen overigens eiseres' inschrijving op de lijst niet
heeft geweigerd maar aileen heeft be·
twist dat hij recht heeft op inschrijving
op de lijst van de Brabantse Orde met
het Frans als voertaal, op grand dat hij,
sinds zijn aankomst in een administratief tweetalige Brabantse gemeente,
einde 1976 - en zelfs voordien - ingeschreven was op de lij st van de Or de
met het Nederlans als voertaal; de bestreden beslissing, door verweerder op
de lijst van de Brabantse Orde van Ge-

neesheren met het Frans als voertaal in
te schrijven; bijgevolg de onherroepelijkheid miskent van de keuze van de geneesheren, die woonachtig zijn in een
administratief tweetalige gemeente van
Brabant, voor aansluiting bij de ene of
de andere raad van die provincie, en al~
dus artikel 3, vierde lid, van de wet van
25 juli 1938 schendt en de andere in het
middel aangewezen bepalingen verkeerd
toepast:

Overwegende dat artikel 3, vierde
lid, van de wet van 25 juli 1938 bepaalt dat « in de provincie Brabant
twee arden worden opgericht : de
ene met het Nederlands en de andere met het Frans als voertaal. De
eerste heeft rechtsmacht over de ge·
neesheren die in de gemeenten,
waarvan de bestuurstaal het Neder·
lands is, woonachtig zijn. De tweede
heeft rechtsmacht over de geneeshe·
ren die in de gemeenten, waarvan
de bestuurstaal het Frans is, woonachtig zijn. De geneesheren die
woonachtig zijn in de administratief
tweetalige gemeenten van Brabant,
mogen zich naar keuze bij een de~
zer beide raden aansluiten ));
Overwegende dat, enerzijds, het
middel betoogt dat « de geneesheer,
op het tijdstip van zijn verplichte
inschrijving op de lijst van de Orde
van de provincie waar zijn woonplaats is gevestigd (... ), als hij zijn
woonplaats heeft in een Brabantse
administratief tweetalige gemeente,
de in het vierde lid van genoemd ar~
tikel 3 bepaalde keuze kan uitoefe·
nen )};
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing volgt dat verweerder in
1971 door de provinciale Raad van
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Brabant met het Nederlands als
voertaal werd ingeschreven omdat
hij teen zijn beroep te Leuven uitoefende en dat hij zich pas in 1976 te
Brussel in een administratief tweetalige gemeente vestigde;
Overwegende dat de in het middel
bedoelde onderstelling dus niets te
maken heeft met onderhavig geval;
Overwegende dat, anderzijds, eiseres de wettelijke bepalingen niet
preciseert tot regeling van het ge~
bruik der talen in bestuurszaken,
die zouden bepalen dat « elke bij de
wet bepaalde aansluiting bij een
taalrol onherroepelijk is »;
Overwegende dat, ten slotte, geen
van de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen de beslissing,
dat de keuze van een van de twee
Brabantse proviciale raden onher~
roepelijk is, kan verantwoorden;
Overwegende dat artikel 38 van
het koninklijk besluit van 6 februari
1970, dat bepaalt dat de geneesheren, die in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad woonachtig zijn en die v66r de inschrijving op de lij st van de Orde een van
de twee provinciale raden van Brabant hebben gekozen, geen verwijzing mogen vragen, aileen het geval
van de tuchtvervolgingen bedoelt,
welke onderstelling in dit geval door
de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt uitgesloten;
Dat de bestreden beslissing, door
het inwilligen van verweerders vordering om op de lij st van de Orde
van geneesheren met het Frans als
voertaal van Brabant te worden ingeschreven, geen van de door eiseres aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres 1n
de kosten.
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21 oktober 1993 - le kamer - Voorzit"
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Andersluidende conclusie (2) van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De

vermogen te behouden dat belastbare
roerende inkomsten kon opbrengen
(!).
(NECHELPUT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

Bruyn.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F.93.000B.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht;
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!NKOMSTENBELASTINGEN -

Over het middel:
Wat het tweede onderdeel betreft:
PERSO-

NENBELASTING- VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AITREKBARE LASTEN
- INTERESTEN VAN SCHULDEN AANGEGAAN
OM EEN VERMOGEN TE BEHOUDEN - OUD
ART. 71, § 1, 2°, W.I.B.

Het oude art. 71, § 1, :?>, WLB. maakte
het mogelijk om van de gezamenlijke
belastbare netto-inkomsten de intresten af te trekken van de schulden die

waren aangegaan o.m. om een roerend
Noot arrest nr. 419 :
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie
en tot verwijzing van de zaak naar de verenigde raden van beroep van de Orde van Geneesberen, de raad van beroep met bet Frans als
voertaal anders samengesteld zijnde. Het was
net zoals de beroepen beslissing van om·deel
dat, nu verweerder regelmatig was ingescbreven op de lijst van de raad met bet Nederlands als voertaal, bet niet aan de raad met
het Frans als voertaal was om hem ook op zijn
lijst in te scbrijven, wat in strijd zou zijn met
art. 2, vierde lid, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967
naar luid waarvan een geneesheer niet terzelfder tijd op de lijst van twee verschillende provinciale arden mag ingeschreven zijn,
Volgens bet O.M. kon een geneesheer in het
arrondissement Brussel-Hoofdstad, niet van de
ene lijst naar de andere worden overgeschreven, tenzij met bet akkoord van beide raden of
op grand van een beslissing van de raden van
beroep samen krachtens art. 13, derde lid, van
bet K.B. nr. 79.

Overwegende dat artikel 71, § 1,
2', van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het voor het
belastingjaar 1983 van toepassing
was, bepaalde dat kunnen worden
afgetrokken « de interesten van de
schulden aangegaan om onroerende
of roerende inkomsten te verkrijgen
of te behouden die in aanmerking
komen bij het bepalen van het belastbare inkomen »;
Dat de wetgever, door die bepaling aan te nemen, de aftrek mogelijk heeft willen maken van de interest van schulden die zijn aangegaan inzonderheid om een roerend
vermogen te behouden dat belastbare roerende inkomsten kan opbrengen;
Dat het arrest, door te weigeren
de interest in aanmerking te nemen
van de door eiser gesloten lening, op
grand dat voornoemd artikel 71, § 1,
2', geen betrekking heeft op het behouden van een << roerend vermogen
dat inkomsten kan opbrengen >>, die
wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
(1) Pasin., 1962, blz. 1704; Parl.Hand., Se-

ncwt, 1961-1902, biz. 1848.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 oktober 1993 - te kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. Kirkpatrick en DeBruyn.
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3° De aanwezigheid van een ijzelplek op

de berm langs een gemeen teschool
kan de gemeente ertoe verplichten de
schade die een voetganger bij een val
oploopt, volledig te herstellen, ook al
wist die voetganger in welke staat de
berm verkeerde (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

{GEMEENTE OUPEYE T. NEUFCOURT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.0117.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1992
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht;
Nr. 421
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OVERHEID -

ONDERHOUDS-

PLICHT.

2° GEMEENTE -

WEGEN -

ONDERHOUDS-

PLICHT.

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT STAAT - OVERHEID - ONDERHOUD.

GEMEENTE -

WEGEN

1° en zo De overheid, zoals een gemeente, mag voor het openbaar verkeer aileen voldoende veilige wegen aanleggen en openstellen; de overheid moet,
tenzij een vreemde oorzaak haar dat
verhindert, ieder abnormaal gevaar,
zichtbaar of niet, voorkomen (1).
(1) en {2) Cass,, 2 juni 1970 (A.C., 1969-70,
919). In bet onderbavige geval was de verweerster op een ijzelplek uitgegleden terwijl ze op
de berm liep langs de gemeenteschool waar ze
was gaan stemmen. Zij wist dat bet gevaarlijk
was, omdat ze bet had vastgesteld toen ze zicb
naar die school begaf.

Over het middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat eiseres in dit
onderdeel het arrest verwijt dat het
haar een fout ten laste legt en tevens dat het aileen die fout in aanmerking neemt;
Overwegende dat de openbare
overheid verplicht is slechts wegen
aan te leggen en voor het verkeer
open te stellen, die voldoende veilig
zijn; dat zij, uitgezonderd wanneer
een vreemde oorzaak die haar niet
kan worden aangerekend, haar belet
de op haar rustende beveiligingsplicht na te komen, door gepaste
maatregelen ieder abormaal gevaar,
ongeacht of het verborgen dan wei
zichtbaar is, moet voorkomen;
Overwegende dat het hof van beroep, bij de beoordeling van het bestaan van een fout van eiseres bijgevolg geen rekening diende te houden met het feit dat verweerster op
de hoogte was van de staat van de
berm waar zij gevallen is;
Dat het arrest voor het overige
oordeelt dat verweerster, « zonder te
worden tegengesproken, bij de on-
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dervraging de dag na het ongeval
heeft verklaard dat zij bij het verlaten van de school "de plaats had
willen vermijden waar (zij) is gevallen, maar dat er zoveel hindernissen
waren (dat zij) dezelfde weg heeft
moeten nemen " l>;
Dat het arrest, door iedere fout
van verweerster om die niet bekritiseerde reden af te wijzen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 oktober 1993- 1" kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Draps.
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1° KQOP

CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - BEEINDIGING WEGENS FOUTIEVE NIET-UITVOERING.
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aanwijzing van de reden en niet op de
beiHndiging wegens foutieve wanuit~
voering die geregeld blijft door het ge~
mene recht (1).
(SAVITA N.V. T. JAMMAERS)
ARREST

(A.R. nr. 7979}

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 1184 van het
Burgerlijk Wetboek en 2 van de Alleen~
verkoopconcessiewet van 27 juli 1961, zo~
als gewijzigd bij artikel 2 van de wet van

13 april 1971,
doordat het hof van beroep eiseres

ver~

oordeelt tot betaling aan verweerder van
de som van 2.050.255 frank, te vermeer~
deren met de gerechtelijke intrest vanaf
13 april 1990, a.m. op grand : « dat de
overeenkomst van 5 mei 1982 tussen par~
tijen gesloten, wat haar beeindiging be~
treft, onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van de wet van 27 juli 1961
betreffende de eenzijdige beeindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop, meer be~
paald aan het gestelde in artikel 2, dat
dergelijk verkoopsconcessie, behalve bij
grove tekortkoming van een van de par~
tijen aan haar verplichtingen, niet kan
worden beeindigd dan met een redelijke
opzeggingstermijn of een billijke vergoe~
ding; dat hieraan geen afbreuk wordt ge~
daan door het louter feit dat de aileen~
verkoopovereenkomst niet formeel beEHn~
digd werd door (eiseres) en nag steeds
zou worden uitgevoerd, minstens tot eind
augustus 1991 ingevolge de opzeg gege~
ven door appellante bij brief van 31 au~
gustus 1990; dat artikel 1184 B.W. ten de~
ze geen toepassing vindt omdat artikel 2
van de voormelde wet van 27 juli 1961

2° OVEREENKOMST -

EINDE - CONCES·
SIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAAL·
DE TIJD - BEitiNDIGING WEGENS FOUTIEVE
WANUITVOERING.

1° en 2° Art. 2 van de Alleenverkoopcon~

cessiewet van 27 juli 1961 heeft enkel
betrekking op de eenzijdige beiiindi~
ging van zulke overeenkomst zonder

(1) Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978-79, 984);
zie : M. CoLPAERT en R. BUTZLER, « La licE:itE:
de 1a clause resolutoire expresse dan le con~
trat de concession exclusive ))' R.C.J.B., 1981,
31; F. MAussroN, « La clause resolutoire expresse dans les contrats de concession exclusive », B.R.H., 1980, 444; P. KrLESTE, « Concession de vente et condition resolutoire expresse »,
J.L.M.B., 1993, 1084.
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hierop een uitzondering is; », waarna het
hof er zich toe beperkt na te gaan of al
dan niet een << grove tekortkoming » in
de zin van laatstgenoemde wetsbepaling
aan verweerder kan worden verweten en
uiteindelijk oordeelt: « dat bijaldien (eiseres) een einde wilde stellen aan de
concessieovereenkomst, zij zulks had
kunnen en moeten doen conform de bepalingen van artikel 2 van de voornoemde wet van 1961; dat zij ten onrechte
aanspraak maakt op schadevergoeding »,
terwijl de alleenverkoopconcessieovereenkomsten die onder de toepassing vallen van de Alleenverkoopconcessiewet
van 27 juli 1961, eveneens beheerst worden en blijven door de regels van het algemeen verbintenissenrecht, inzonder~
heid deze betreffende de gerechtelijke
ontbinding van wederzijdse overeen~
komsten in geval van wanprestatie van
een of beide contracterende partijen, zo~
als geregeld door artikel 1184 van het
Burgerlijk Wetboek en gegrond op de on~
derlinge afhankelijkheid van de weder~
zijdse contractuele verbintenissen van
partijen, in tegenstelling tot de door arti~
kel 2 van voormelde wet van 27 juli 1961
geregelde eenzijdige beE\indiging van de
overeenkomst, zonder tussenkomst van
de rechter die slechts het feit van de
be€indiging kan vaststellen; deze laatste
wetsbepaling bijgevolg geenszins « een
uitzondering » is op artikel 1184 van het
Gerechtelijk Wetboek, waardoor deze be~
paling te dezen niet toepasselijk zou zijn;
zodat het hof van beroep, door het tegen~
deel te beslissen en enkel te onderzoe~
ken of aan verweerder al dan niet een
« grove tekortkoming » in de zin van ar~
tikel 2 van de wet van 27 juli 1961 kan
worden verweten, zijn arrest niet naar
recht verantwoordt (schending van de
aangeduide wetsbepalingen) :

Over de door verweerder tegen
het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: eiseres heeft
geen belang :
Overwegende dat eiseres aanvoert
dat de appelrechters onterecht enkel
onderzoeken of verweerder al dan
niet <( een grove tekortkoming » in
de zin van artikel 2 van de wet van
27 juli 1961 betreffende eenzijdige
beEHndiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop heeft begaan en nalaten te
onderzoeken of verweerder geen
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wanprestatie in de zin van artikel
1184 van het Burgerlijk Wetboek
heeft begaan;
Overwegende dat het onderzoek
van de grand van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar verbonden is
met het onderzoek van de grand
van de zaak;
Over het middel zelf :
Overwegende dat artikel 2 van de
wet van 27 juli 1961 bepaalt dat een
voor onbepaalde tijd verleende, aan
deze wet onderworpen verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan
haar verplichtingen, niet kan worden beeindigd dan met een redelijke
opzeggingstermijn of een billijke
vergoeding die door de partijen worden bepaald bij de opzegging van
het contract;
Dat deze bepaling enkel betrekking heeft op de eenzijdige beeindiging van een dergelijke overeenkomst zonder aanwijzing van de
reden en niet op de beeindiging wegens foutieve niet-uitvoering die geregeld blijft door het gemene recht;
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat « artikel 1184 B.W. ten
deze geen toepassing vindt omdat
artikel 2 van de ( ... ) wet van 27 juli
1961 hierop geen uitzondering is »;
dat zij zodoende de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen schenden;
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.
22 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzit-

ter: de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter -

Verslaggever: de h. Farrier
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- Andersluidende conclusie (2) van de
h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist en Bi.itzler.

Nr. 423

moeten worden veroordeeld, is elk van
de verkopers, in hun onderlinge verhouding, slechts gehouden tot terugbetaling van de door hem bekomen verkoopprijs, verhoogd met het aandeel
van de vergoeding van de schade die
aan hem te wijten is (1).
(A.L.B. B.V.B.A. T. PATIYN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7986)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Nr. 423
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KQQp - GEBREK VAN DE ZAAK - SAMENGESTELDE ZAAK - OPEENVOLGENDE VERKOPERS
VRIJWARINGSVERPLICHTING
DRAAGWIJDTE.

De verkoper die de gebreken van een
zaak gekend heeft, is gehouden tot te-

ruggave van de prijs die hij ervoor
ontvangen heeft, alsmede tot schade-

vergoeding (art. 1645 B. W.); wanneer
de koper aldus de teruggave van de
prijs en schadevergoeding vordert tegen opeenvolgende verkopers en de
rechter aanneemt dat zij in solidum
Noot arrest nr. 422 :
(2) Het O.M. had geconcludeerd dat de door
verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, met name bet gemis aan belang, kon slagen, Bij de beoordeling van de
zaak onderzochten de appelrechters enkel of
de door eiseres aangevoerde grand voor de
ontbinding van de alleenverkoopconcessieovereenkomst, te weten bet niet behalen door verweerder van de contractueel bepaalde afnameverplichting, een voldoende zwaarwicbtige
wanuitvoering door verweerder van een zijner
contractuele verbintenissen uitmaakte.
Aldus kon de door eiseres bekritiseerde
rechtsgrond van de beslissing waarbij haar
vordering ex art. 1184 B.W. werd verworpen,
tach naar recht verantwoord blijven ingevolge
substitutie van motieven, nu door de appelrechters in feite was vastgesteld geworden dat
de door eiseres aangevoerde tekortkoming bet
lm.rakter van een contractuele tekortkoming
had (zie over de substitutie van motieven :
Cass., 12 nov. 1979, AC., 1979-80, nr. 168, met
concl. van adv.-gen. Lenaerts).

Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van de artt. 1641, 1643,
1844, 1645 en 1846 van bet Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in de
« zaak Hens » A.R. nr. 35.307/88 voor
recht heeft gezegd dat partijen A.L.B. en
Pattyn elkaar vrijwaring zijn verschuldigd tot beloop van de helft van de sammen, zowel wat de hoofdsom, rente als
gedingskosten betreft, die ter zake door
partij Hens op een van hen zou worden
verhaald, a.m. op grand van de overwegingen dat: « 23. De oorspronkelijke vordering van (... ) (dhr.) Hens, die hij aanvankelijk v66r de rechtbank van koophandel te Mechelen heeft ingeleid en die
deze rechtbank bij vonnis van 19 maart
1986 naar de rechtbank van koophandel
te Kortrijk heeft verwezen, (... ) ertoe
(strekt) de verkoopovereenkomst van 5
november 1984 met betrekking tot een
verwarmingsinstallatie Maximatic ten
laste van (... ) (dhr) Pattyn "verbroken"
te doen verklaren; verder (... ) (dhr) Pattyn en (... ) (eiseres in cassatie) solidair,
"in solidum", minstens de ene bij gebreke aan de andere of ieder voor zijn deel,
(1) Zie : Cass., 5 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr.
212), en 7 dec. 1990, A.R. nr, 6754 (ibid.,
1990-91, nr, 182); L, SIMONT en J. DE
GAVRE, « E:xamen de jurisprudence (1969 ci
1975), Les contrats speciaux »5, R.C.J.B., 1976,
365 (nr. 52); L. SIMONT; J. DE GAVRE, en P.
FORlERS, " Examen de jurisprudence (1976 8.
1980), Les contrats speciaux », R.C.J.B,, 1985,
105, (nr. 46); J. HERBOTS en C. PAUWELS, Overzicht van rechtspraak (1982-1987), Bijzondere
overeenkomsten, T.P.R., 1989, 1039 (nr. 69).
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te doen veroordelen tot het betalen van
1.208.207 BF. en van 250.000 BF., bij lale·
re konklusie uitgebreid tot 281.217 BF.,
onverminderd de gerechtelijke rente en
de gedingskosten, (... ) 26. (... ) De omstan·
digheid dat bet van partij A.L.B. af·
komstige gedeelte van de bij partij Hens
geleverde installatie door partij Pattyn
werd ge'integreerd in een door hem gekoncipieerd en geassembleerd grater geheel (... ) niet (volstaat) om de eventuele
aansprakelijkheid van A.L.B. uit te sluiten, zeker zolang het bewijs niet is geleverd dat Pattyn aan dat gedeelte wijzigingen heeft gebracht; nogmaals tevergeefs (... ) partij A.L.B. alszodanig (laat)
gelden dat Pattyn haar instrukties niet
gevolgd heeft en de door haar geleverde
verbrandingskamer (of vuurkamer) "bij
vlamkolen zijn valle rendement" zou gegeven hebben; in de zaak Biesbrouck, alwaar dit aspekt tijdens een testperiode
nauwkeurig onderzocht werd, (... )burgerlijk ingenieur Christiaens tot de bevinding (kwam) dat "de vuurkamer A.L.B.
niet geschikt is om kolen te verbranden,
ook niet kolen met hoog percentage van
vluchtige bestanddelen" (lees : vlamkolen) en werden bij vermelde vuurkamer
een aantal "ontwerp- of konceptgebreken" vastgesteld (cf. eindverslag, blz.
43-44); het (...) dus niet op(gaat) te stellen
dat alle soorten kolen, dus ook vetkolen,
bruikbare brandstof vormen " en het niet
heeft over "door haar (A.L.B.) geschikt
geachte vlamkolen; Uit het samen lezen
van al deze gegevens, aangevuld met die
van het deskundigenonderzoek Fabry
(stuk nr. 1, kaft Illbis van A.L.B.) en de·
ze van de brief, die de deskundige op 28
september 1987 aan Pattyn (kaft Illbis
van A.L.B., stuk nr. 2) en waarin de deskundige duidelijk aanwijst welke gebrekkige onderdelen ten hare laste komen,
(... ) afdoende (is) gebleken dat ook de
van haar afkomstige gedeelten van
meetaf aan waren behept met verborgen
gebreken, die de installatie ongeschikt
maakten voor het bestemde gebruik;
Nergens (... ) uit enige gegeven (blijkt)
dat de deskundige zich " wetenschappelijk" zou vergist hebben; de andersluidende en geenszins gestaafde beweringen, zoals door partij A.L.B. uiteengezet
in haar op 21 februari 1989 neergelegde
konklusie, (... ) niet op(wegen) tegen de
objektieve vaststellingen van de deskundige wiens technische kennis niet betwist wordt. (... ) 29. Zoals de eerste rechter op oordeelkundige en door dit Hof
beaamde wij ze he eft beslist, en waaraan
de argumenten van partij A.L.B. geen af-
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breuk doen, (... ) uit de niet weerlegde gegevens van het deskundigenonderzoek
afdoende gebleken (is) dat de aan partij
Hens geleverde verwarmingsinstallatie
met ernstige verborgen gebreken was
behept; het systeem samengesteld uit
verschillende komponenten, (... ) gewoon
niet (werkte), viel praktisch iedere nacht
stil en bracht zelfs de thermische veiligheid in gevaar (cf. verslag, blz. 6-7); nu
partij A.L.B. niet bereid bleek, voor wat
haar aandeel betrof, grote herstellingen
uit te voeren en installateur Pattyn evenmin over de brug kwam, (... ) koper Hens
zich uiteindelijk genoodzaakt (zag) het
ganse systeem te Iaten uitbreken en genoegen te nemen met een oliebrander;
Ook al viel de kostprijs van die vervangingswerken nogal mee, het neemt niet
weg dat de geleverde installatie, die geen
enkele dag behoorlijk blijkt gewerkt te
hebben, volledig uitgebroken moest worden. (...) 30. Inachtgenomen de gegevens
van het deskundigenverslag Fabry kwam
de eerste rechter tot de bevinding
(kwam), dat de kwestieuze verwarmingsinstallatie kennelijk bij de oplevering
met ernstige verborgen gebreken behept
was en voormelde verweerders (lees:
partijen Pattyn en A.L.B.) daarvoor dienen in te staan »; tevens werd geoordeeld dat, bij toepassing van artikel 1645
van het Burgerlijk Wetboek, het rechtens verantwoord was ten laste van Pattyn de ontbinding van de aanneming uit
te spreken met enerzijds teruggave van
het reeds vereffende en toekenning van
schadevergoeding, anderzijds afwijzing
van de ongegrond bevonden tegenvordering. (... ) Hoe dan ook, waar vaststaat
dat de door Pattyn aan partij Hens verkochte en geleverde verwarmingsinstallatie, type Maximatic, vanaf de levering
en in het bedrijf nemen geenszins voldeed en talrijke gebreken vertoonde, (... )
terecht vermelde overeenkomst ontbonden (werd) in het nadeel van partij Pattyn. (... ) 31. Inachtgenomen bovenstaande
redengeving (cf. supra, nrs. 26 en 28-30,
(...) de eerste rechter, met toepassing van
de voorschriften van artikel 1645 van het
Burgerlijk Wetboek, partijen Pattyn en
A.L.B. terecht « in solidum » (heeft) veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan partij Hens, een veroordeling « in solidum » lastens handelaars
(... ) verantwoord (is) wanneer blijkt, zoals terzake, dat heiden als verkoper, van
wie dezelfde zaak hetzij afkomstig is,
hetzij doorverkocht werd, voor de verborgen ge breken instaan; Deze veroordeling
van partijen Pattyn en A.L.B., ieder voor
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het geheel tegenover schadelijder Hens
( ... )van mening (is) dat over de mate van
vrijwaring anders moet worden beslist,
gezien de oorzaak van de gebrekkige
werking uitsluitend bij partij Pattyn ligt;
( ... ) 33. Zoals onder het bovenstaande
randnummer 26 en 29 al is vastgesteld,

(... ) vast(staat) dat ook het partij A.L.B.
afkomstige gedeelte van de verwarmingsinstallatie met verborgen gebreken
was behept; De voorhanden zijnde gegevens van het door de deskundigen gevoerd onderzoek, zowel wat het door partij Pattyn ontworpen systeem (cf. supra,
nr. 26), alsmede de in dat verband gevoerde korrespondentie, ( ... ) terzake het
besluit (verantwoorden) dat beide partijen evenzeer schuld hebben aan de gebrekkige werking van de installatie,
waarvan de door partij AL.B. geleverde
vuurkamer een wezenlijk bestanddeel
uitmaakt; de hieromtrent door de eerste
rechter genomen beschikking dient te
worden bevestigd; ( ... )
en terwijl, tweede onderdeel, de koper
die overeenkomstig de artikelen 1641 tot
en met 1649 Burgerlijk Wetboek de antbinding van de koopovereenkomst wegens verborgen gebreken vordert, in geval van welslagen van zijn eis, overeenkomstig artikel 1646 B.W. recht heeft op
teruggave van de verkoopprijs en op vergoeding van de door de koop gemaakte
kosten; de verkoper die de gebreken van
de zaak heeft gekend (wat van de professionele verkoper wordt vermoed) overeenkomstig artikel 1645 B.W. niet alleen
gehouden is tot teruggave van de prij s
die hij ervoor heeft ontvangen, maar bovendien tot vergoeding van alle schade
aan de koper; uit voormelde bepalingen
volgt dat de vrijwaringsverplichting van
de verkoper voor verborgen gebreken in
ieder geval beperkt is tot de door hem
verkochte zaak; de verkoper aldus, bij de
ontbinding van de overeenkomst, enkel
tot teruggave van de door hem ontvangen prijs voor de door hem verkochte
zaak is gehouden; die vrijwaringsverplichting oak geldt voor samengestelde
zaken; indien echter in rechte wordt
vastgesteld dat de onderscheiden elementen van de samengestelde zaak afzonderlijk met verborgen gerbreken zijn
aangetast en de onderscheiden verkopers van enerzijds de samengestelde
zaak en anderzijds van een bepaald onderdeel ervan voor verborgen gebreken
in vrijwaring worden geroepen, de onderscheiden verkopers elk aileen tot vrijwaring voor verborgen gebreken van de
door hen verkochte zaak kunnen worden
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veroordeeld; de onderscheiden verkopers
in casu na de ontbinding van de
verkoopsovereenkomst enkel tot teruggave van de ontvangen prijs, voor de samengestelde zaak voor wat de heer Pattyn betreft, dan wel de prijs van het
onderdeel - de voorvuurkamer - voor
wat eiseres in cassatie betreft zijn gehouden; het bestreden arrest aldus niet
wettig heeft kunnen beslissen, dat eiseres als verkoper van een zaak, die als
onderdeel (nl. de voorvuurkamer) door
haar medekontraktant-koper in een grater geheel werd gelntegreerd, dat door
hem werd verkocht, ertoe gehouden was
vrijwaring te verlenen voor verborgen
gebreken ten belope van de helft van alle bedragen die aan de koper van het geheel, de samengestelde zaak, verschuldigd waren; dergelijke door het arrest
opgelegde vrijwaringsverplichting immers tot gevolg heeft dat eiseres moet
instaan voor de betaling van de helft van
de verkoopprijs van de samengestelde
zaak, terwijl zij enkel een onderdeel ervan heeft verkocht; het bestreden arrest
zodoende de artikelen 1641, 1643, 1644,
1645 en 1646 van het Burgerlijk Wetboek
heeft geschonden; zodat het bestreden
arrest, door eiseres als verkoper van een
onderdeel van een samengestelde zaak
samen met verweerder die de samengestelde zaak heeft ver kocht te veroordelen
tot vrijwaring ieder ten belope van de
helft voor alle sommen, die door de koper van die samengestelde zaak ingevolge de ontbinding van de koopovereenkomst uit hoofde van de vrijwaringsverplichting voor verborgen gebreken op
een van hen zou worden verhaald, de ar-

tikelen 1641, 1643, 1644, 1645 en 1646 van
het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat « partijen A.L.B. en
Pattyn elkaar vrijwaring zijn verschuldigd tot beloop van de helft
van de sommen (... ) die terzake door
partij Hens op een van hen zou worden verhaald »;

Overwegende dat indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heeft, hij niet aileen gehouden
is tot teruggave van de prijs die hij
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ervoor ontvangen heeft, maar bovendien tot vergoeding
schade aan de koper;
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van alle

Dat als de koper de teruggave van
de prijs en schadevergoeding vordert tegen opeenvolgende verkopers
en de rechter aanneemt dat zij in
solidum moeten worden veroordeeld,
ieder van de verkopers in hun onderlinge verhouding slechts moet instaan voor de terugbetaling van de
door hem bekomen verkoopprijs,
verhoogd met het aandeel van de
vergoeding van de schade die aan

hem te wijten is;
Dat de appelrechters, die, na te
hebben vastgesteld dat eiseres een
koopprijs van 463.500 frank had gevraagd, dat de koper Hens recht
had op terugbetaling van de door
hem aan Pattyn betaalde verkoopprijs van 1.015.300 frank en op
119.416 frank schadevergoeding, niet
zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen
konden beslissen dat eiseres en de verweerder sub 1 elkaar vrijwaring
zijn verschuldigd tot beloop van de
helft van de sommen die door de koper Hens op een van hen zouden
worden verhaald;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het be-

streden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot
vrijwaring door de verweerder Pattyn tegen eiseres ingesteld; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres tot de kosten van de
verweerders sub 2 en sub 3; houdt
de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

22 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaat~
generaal - Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 424
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ZIEKTE- EN !NVALIDITEITSVERZEKERING -

ALGEMEEN - CUMULATIEVERBOD - GEMEENRECHTELIJKE SCI-IADELOOSSTELLING - DEZELFDE SCHADE - SAMENVOEGING - VERBOD - DRAAGWIJDTE GRENZEN.

Art. 76quater, § 2, Z.I. V>wet verbiedt
samenloop van de bij die wet be~
paalde verzekeringsprestaties en de
schadeloosstelling in het gemeen rech t
of krachtens een andere Belgische of
vreemde wetgeving, wanneer bedoelde
prestaties en vergoedingen betrekking
hebben op dezelfde schade of hetzelfde
gedeelte van de schade,· het forfaitair
karakter van de verzekeringsprestaties
belet niet dat de feitenrechter op
grand van de- gegevens eigen aan de
zaak, vaststelt dat die prestaties een
welbepaald onvermogen tot verdienen
dekken, voor zover dit onvermogen
meer dan 66 pet. bedraagt (1}.
(ROYALE BELGE N.V. T. VERHAEVEN)
ARREST

(A.R. nr. 8034)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1991
(1) Cass., 4 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 594),
en 4 mei 1988, A.R. nr. 6476 (ibid., 1987-88, nr,
547).
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door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het derde middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en van
de artikelen 56, meer bepaald § 1, eerste
lid, zoals gewijzigd bij artikel 8 van het
K.B. nr. 22, van 23 maart 1982 en 76quater, § 2, van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, artikel 76quater, § 2, voorheen artikel 70, waarvan het tweede lid met
uitzondering van § 3 werd omgevormd
tot artikel 76quater bij artikel 44 van de
wet van 30 december 1988. Tevoren was
§ 2, eerste lid, van artikel 70 aangevuld
bij artikel 17 van de wet van 15 juli 1971;
§ 2, derde lid, toegevoegd bij artikel 32
van de wet van 8 april 1965 en gewijzigd
bij artikel 28 van de wet van 27 juni
1969. De hele § 2 gewijzigd bij artikel 1
van het K.B. nr. 19 van 4 december 1978.
Het zesde lid van § 2 vervolgens aldus
vervangen bij artikel 66 van de wet van
1 augustus 1985, met uitwerking op 9 juni 1982 en voor zoveel als nodig schending van de bovenvermelde wijzigende
beschikkingen),
doordat het hof van beroep vaststelde
dat « ( ... ) uit de onderscheidene medische
verslagen ook deze opgesteld in het kader van de uitkeringen vanwege de mutualiteit blijkt dat (verweerder} behept
was met een aangeboren ziekelijke toestand, die slechts tot uiting kwam na het
ongeval; (... ) uit de voorliggende stukken
moet worden aangenomen dat het ongeval een arbeidsongeschiktheid van 35 %
meebracht en de bestaande ziekelijke
toestand een van 65 %; dat derhalve de
mutualiteitsuitkeringen niet dienen afgetrokken van de in het kader van de blijvende arbeidsongeschiktheid uit te keren
gemeenschappelijke vergoedingen »,
terwiil eiseres in conclusie na tussenarrest d.d. 9 april 1991 voorhield dat verweerder in de omstandigheden eigen aan
het schadegeval niet gerechtigd wat tot
cumulatie van de uitkeringen in het stelsel van de ziekte- en invaliditeit met de
vergoeding door eiseres ingevolge het gemeen recht verschuldigd wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid; terwijl artikel 76quater, § 2, cumulatie tussen bedoelde vergoedingen slechts toestaat in
zover deze vergoedingen niet dezelfde
schade of hetzelfde gedeelte ervan dekken; de schade bedoeld in artikel 76qua-

Nr. 424

ter, § 2, wat de invaliditeitsuitkeringen
betreft, bestaat in een vermindering ten
gevolge van het intreden of verergeren
van letsels of functionele stoornissen,
van het verdienvermogen van de werk·
nemer die aile werkzaamheid heeft onderbroken, tot een derde of minder dan
een derde overeenkomstig de criteria bepaald in artikel 56, § 1, van de wet van 9
augustus 1963; de feitenrechter op grand
van de gegevens eigen aan de zaak kan
oordelen dat de forfaitaire vergoedingen
toegekend in het kader van de ziekte· en
invaliditeitsverzekering niet dezelfde
schade of hetzelfde gedeelte ervan dekken en derhalve op een andere oorzaak
berusten dan de toegekende gemeen·
rechtelijke vergoedingen op voorwaarde
dat wordt vastgesteld dat de forfaitaire
vergoedingen strekken tot vergoeding
van een welbepaalde aantasting van het
verdienvermogen die meer dan 66 % be·
loopt,
terwijl het arrest in de mate dat het
enerzijds vaststelt dat << uit de onder·
scheidene medische verslagen ( ... ), blijkt
dat (verweerder) behept was met een
aangeboren ziekelijke toestand, die
slechts tot uiting kwam na het ongeval »
en anderzijds dat « het ongeval een arbeidsongeschiktheid van 35 % meebracht
en de bestaande ziekelijke toestand een
van 65 % » niet wettig kon besluiten tot
cumulatie van de mutualiteitsuitkeringen
met de gemeenrechtelijke vergoedingen
nu het arrest enerzijds de cumulatie met
de mutualiteitsvergoedingen toelaat doch
nalaat vast te stellen dat het verdienvermogen van verweerder ten belope van
meer dan 66 % is aangetast en anderzijds door aldus te oordelen in strijd met
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen de cumulatie van beide vergoedingssystemen toestaat voor schade met
een zelfde oorzaak of voor een zelfde gedeelte van de schade (schending van de
artikelen 56 en 76quater, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsuitkering en
voor zoveel als nodig van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-

hoek):
Overwegende dat artikel 76quater,
§ 2, van de wet van 9 augustus
1993 samenloop verbiedt van de
bij deze wet bepaalde verzekeringsprestaties en de schadeloosstelling
in het gemeen recht of krachtens
een andere Belgische of vreemde
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wetgeving, wanneer bedoelde prestaties en vergoedingen betrekking
hebben op dezelfde sehade of hetzelfde gedeelte van de sehade;

was dat het verdienvermogen van
verweerder tot een derde of minder
was gedaald;

Overwegende dat de sehade, bedoeld in genoemd artikel 16quater,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963,
wat de invaliditeitsprestaties betreft,

« dat derhalve de mutualiteitsuitke-

bestaat in een vermindering, als
reehtstreeks gevolg van het intreden
of het verergeren van letsels of
functionele stoornissen bij de werknemer die aile werkzaamheid heeft

onderbroken, van zijn vermogen tot
verdienen tot een derde of minder

dan een derde, volgens de criteria

Dat het arrest, door te oordelen
ringen niet dienen afgetrokken van
de in het kader van de blijvende arbeidsongeschiktheid uit te keren gemeenrechtelijke vergoedingen », het
samen genieten van de bedoelde
vergoedingen onwettig toelaat en de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

bepaald bij artikel 56, § 1, van die
wet;

Overwegende dat, hoewel de sehadeloosstelling naar gemeen reeht,

wanneer die wegens arbeidsongesehiktheid versehuldigd is, eveneens
betrekking heeft op een verminde-

ring van het vermogen tot verdienen, zij evenwel niet noodzakelijk
het verlies van hetzelfde gedeelte
van dit vermogen dekt als wat door
de verzekeringsprestaties wordt vergoed;
Overwegende dat het forfaitair ka-

rakter van deze laatste prestaties,
die, in de regel, een onvermogen tot
verdienen van 66 pet. tot 100 pet.
dekken, niet belet dat de feitenreeh-

ter, op grand van gegevens eigen
aan de zaak die hij besleeht, in feite
vaststelt dat bedoelde prestaties een
wei bepaald onvermogen tot verdienen dekken; dat daartoe eehter vereist is dat dit onvermogen meer dan
66 pet. bedraagt;
Overwegende dat het arrest bes!ist dat « uit de voor!iggende stukken moet worden aangenomen dat
het ongeval een arbeidsongeschiktheid van 35 % meebracht en de bestaande ziekelijke toestand een van
65 % ))' waaruit volgt dat de arbeidsongeschiktheid van 35 pet. ingevolge
het ongeval er med~ oorzaak van

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt « tot betaling van
3.676.004 fr., te verminderen met de
reeds betaalde voorschotten (waarbij partijen het niet eens zijn betreffende het bedrag ervan), te vermeerderen met vergoedende interesten
tot de datum van betaling vanaf de
onderscheidene gemiddelde data
van de schade waarbij verrekend
dienen te worden de interesten vanaf de versehillende data van betaling van de uitkeringen van de wetsverzekeraar en van de voorschotten )) 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 Gent.
22 oktober 1993 - 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en HUtzler.
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3e KAMER -

Nr. 425

(LEBACQ T. NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN E.A)

25 oktober 1993

ARREST ( verta/ing)

(A.R. nr. 9649)
1° SCHULDVERGELIJKING -

WETIELIJKE SCHULDVERGELIJKING - VERJARING
- BURGERLJ.JKE ZAKEN - STUITING.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING - SCHULDVERGELIJKING - WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING.

1" en 2o De in rechte vastgestelde wettelijke schuldvergelijking stuit de verja-

ring niet (1). (Artt. 1290 en 2244, B.W.)

(1) In het enig middel werd aan het Hof de
vraag gesteld of de wettelijke schuldvergelijking, die in rechte wordt tegengeworpen aan
de partij die de verjaring wil verkrijgen, een
burgerlijke stuiting uitmaakt.
Voor een goed begrip van de door het Hof
aangenomen oplossing moet zowel met de
aard van de wettelijke schuldvergelijking als
met die van de handeling strekkende tot erkenning in rechte van het met verjaring bedreigde recht rekening wordt gehouden.
De wettelijke schuldvergelijking vereist valgens artikel 1291 van het Burgerlijk Wetboek,
nu zij inzonderheid voorkomt als een ingekorte dubbele betaling, dat de schulden opeisbaar
zijn, Indien Mn van beide niet opeisbaar is,
moet zij niet worden betaald en kan de wettelijke schuldvergelijking, die gelijkstaat met betaling, geen doorgang vinden, De schuldenaar
die de rechter vraagt het bestaan van de wette!ijke schuldvergelijking vast te stellen (zie
Cass., 19 nov. 1987, A.R. nr. 7911, A.C. 1987-88,
nr. 170), vraagt dus aan de rechter om vast te
stellen dat hij aan zijn schuldeiser zijn eigen
schuldvordering jegens hem tegenwerpt en dat
hij in de toestand verkeert van degene die
vroeger onmiddellijk de tenminste gedeeltelijk
betaling van die schuldvordering zou hebben
gevorderd (zie Notes genomen tijdens de les
van professor P. VAN OMMESLAGHE, (( Droit des
obligations, deel 4, Brussel, 1985-1987, biz.
1069, 1070, 1075 en 1090). Die vordering tot
vaststelling van de impliciete vroegere eis tot
onmiddellijke betaling van tenminste een gedeelte van de schuldvordering vormt zeker een
vordering tot erkenning van een recht ten
voordele van de indiener ervan en houdt een
verwijt in aan de tegenpartij zelf (zie F. CHABAS, R&flexions sur Ja compensation judiciaire,
JCP, 1966, I, 2026).
Die vordering in rechte is echter beperkt tot
de erkenning van een recht op vaststelling,
door de rechter, dat voordien een onmiddellijke betaling impliciet is gevorderd; die vorde(Zie vervolg noot op volgende kolom.)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1992 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1289, 1290, 2242 en 2244 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, op het hoger beroep van de verwerende partijen, het beroepen vonnis vernietigt en zegt dat de

(Vervo!g noot van vorige kolom.}
ring is geen agressieve handeling; zij betreft
niet de erkenning van een recht op een betaling op het tijdstip waarop de vordering wordt
ingesteld. Dat is onvermijdelijk aangezien de
wettelijke schuldvergelijking, ingevolge artikel
1290 van het Burgerlijk Wetboek, van rechtswege plaats heeft uit kracht van de wet, zelfs
buiten weten van de schuldenaars en de twee
schulden elkaar vernietigen op het ogenblik
dat zij gelijk bestaan, ten belope van hun wederkerig bedrag, Nog anders gezegd: de verdering waarbij de rechter wordt gevraagd het bestaan van de wettelijke schuldvordering vast
te stellen, drukt, op het tijdstip waarop de vordering is ingesteld, de wil van de schuldeiser
om op dat tijdstip in rechte de betaling te eisen niet gericht genoeg uit, aangezien de met
de wettelijke schuldvergelijking verbonden betaling een betaling is die beschouwd wordt
v66r de vordering van rechtswege te zijn gedaan (zie A.M. SOHM-BOURGEOis,Prescription
civile, Repertoire de droit civil Dalloz, nr. 632).
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht,
betekend aan hem die men wil beletten de
verjaring te verkrijgen een burgerlijke stuiting
vormt en de vordering die Mn van de partijen
in de loop van het geding instelt, heeft dezelfde uitwerking als de dagvaarding tot stuiting
van de verjaring, omdat daardoor in rechte de
wil om het betwiste recht niet te verliezen
wordt uitgedrukt (Cass., 19 juni 1924, Bull. en
Pas., 1924, I, 411). Het moet dus gaan om het
betwiste recht; het }outer feit dat de schuldeiser belang heeft bij een vordering volstaat
niet. Nu de vordering,waarin de rechter wordt
gevraagd het bestaan van de wettelijke schuldvergelijking vast te stellen, aileen betrekking
heeft op betalingen waarvan wordt aangenomen dat zij van rechtswege v66r de vordering
zijn gedaan, impliceert de voor het gerecht
uitgedrukte wil van de partij om de wettelijke
schuldvergelijking aan te voeren, niet dat hij
(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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oorspronkelijke vordering van eiser tot
betaling van bedragen voor de verleende
verzorging verjaard is, op grand: « dat
de aanvo.~ring van de wettelijke schuldvergelijking geen vordering is maar een
!outer verweer, een middel om de verdering ten grande te weren, of een exceptie; dat, zoals het openbaar ministerie terecht zegt, degene die de wettelijke
schuldvergelijking opwerpt tegen een tegen hem gerichte rechtsvordering tot betaling dan oak geen vordering instelt tot
erkenning in rechte van een door verjaring bedreigd recht; dat hij de rechter aileen maar verzoekt vast te stellen dat de
schuldvordering waarvan de betaling
wordt gevorderd teniet is gegaan, daar
ze is betaald omdat die schuldvordering
en een andere schuldvordering, die hijzelf op de tegenpartij had, samen he bben bestaan; dat het arbeidshof oordeelt
dat ten deze het opwerpen van een exceptie van wettelijke schuldvergelijking
de verjaring niet stuit, daar er geen
rechtsvordering is ingesteld ( ... ); dat de
dagvaarding voor het gerecht, waardoor
de verjaring wordt gestuit, immers in
haar meest algemene betekenis van gelijk welke vordering in rechte wordt genomen, op voorwaarde dat er een rechtsvordering is ingesteld (arrest, pp. 17-18);
(Vervolg noot van vorige biz.}

op het tijdstip van zijn vordering van plan is
de betaling van zijn schuldvordering te eisen
en dat schuldvorderingsrecht niet te verliezen.
Die vordering stuit bijgevolg de vmjaring
niet van de rechtsvordering tot betaling van
die schuldvordering (zie concl. O.M. v66r
Cass., 3 juni 1991, A.R. nr. 9090, Bull., en Pas.,
1991, I, nr. 510). Een vordering ingesteld tot
betaling van een dee! van de schuld, die in
haar geheel opeisbaar is, stuit weliswaar de
verjaring t.a.v. bet dee! van de schuld dat niet
onmiddellijk het voorwerp is van de vordering
(Cass., 10 jan. 1992, A.R. nr. 7585, A.C., 1991-92,
nr. 237), maar dat probleem verschilt van het
probleem dat te dezen wordt beslecht.
Zelfs als de burgerlijke partij stilzwijgend
a£stand doet van het voordeel van artikel 1293,
1°, van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat
wettelijke schuldvergelijking plaatshee£t, uitgezonderd in geval van cen eis tot teruggave
van een zaak die de eigenaar wederrechtelijk
is ontnomen (Cass., 7 juli 1921, Bull. en Pas.,
1921, I, 435), schorst de door de beklaagde voor
de stra£rechter tegen de burgerlijke rechtsvordering opgeworpen wettelijke schuldvergelijking bijgevolg de verjadng niet van de rechtsvordering, die de beklaagde voor de burgerlijke rechter tegen de burgerlijke partij heeft
ingesteld en die strekt tot betnling van zijn
schuldvordering. (Art. 2244, B.W.)
J.F.L.
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( ... ) dat niet kan worden aangenomen dat
een conclusie waarin een exceptie wordt
opgeworpen impliciet een vordering tot
terugbetaling kan omvatten; dat (... ) door
(eiser) een exceptie wordt opgeworpen
door zich te beroepen op de wettelijke
schuldvergelijking; dat de schuldeiser,
thans (eiser), door deze op te werpen tegen een rechtsvordering tot betaling,
niet vordert hetgeen hem is verschuldigd, maar vraagt dat wordt vastgesteld
dat hij reeds heeft betaald hetgeen van
hem wordt gevorderd; dat er ten deze
dus geen sprake is van een vordering die
is ingesteld bij wege van schuldvergelijking en van een tegenvordering die de
gerechtelijke schuldvergelijking beoogt
en die de verjaring stuit (arrest, p. 19);
( ... ) dat uit de motivering van het arrest
van het Hof van Beroep te Brussel van
28 juni 1972 niet blijkt dat (eiser) bij dat
rechtscollege een vordering tot terugbetaling van verschuldigde sommen heeft
ingesteld, waarvan niet kan worden gezegd dat ze impliciet is begrepen in een
mondelinge conclusie waarin alleen
maar een exceptie gegrond op de werking van de schuldvergelijking wordt opgeworpen (arrest, p. 20); dat de exceptie
van schuldvergelijking die voor het strafgerecht mondeling wordt opgeworpen
door een beklaagde ( ... ) van wie schadevergoeding wordt gevorderd, niet kan
worden beschouwd als een dagvaarding
voor bet gerecht in de zin van artikel
2244 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk gelijk welke vordering in rechte op
voorwaarde dat er een rechtsvordering is
ingesteld, en derhalve geen oorzaak is
tot stuiting van de verjaring van een
recht waarop die exceptie van schuldvergelijking is gegrond » (arrest, p. 20),
terwijl, volgens artikel 2244 van het
Burgerlijk Wetboek, een dagvaarding
voor het gerecht een stuiting van de verjaring vormt; onder dagvaarding moet
worden verstaan elke vordering die een
partij in de loop van het geding instelt,
omdat daardoor in rechte de wil wordt
geuit om het betwiste recht niet te verliezen; een verweer, zoals ten deze, een
vordering kan zijn waardoor de verjaring wordt gestuit; de wettelijke schuldvergelijking beslist een verweermiddel is
tegen een vordering ingesteld tegen degene die het aanvoert; niettegenstaande
dit karakter, de wettelijke schuldvergelijking en de gerechtelijke schuldvergelijking niet wezenlijk van aard verschillen;
beide het bestaan onderstellen van twee
wederzijdse schulden tussen twee personen die in dezelfde hoedanigheid hande-
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len; unaniem wordt aangenomen dat een
vordering kan worden ingesteld door
aanvoering van een gerechtelijke schuldvergelijking; zulks oak het geval is voor
de wettelijke schuldvergelijking waarvan
de vaststelling aan de rechter wordt gevraagd; deze, om zulks te doen, moet
nagaan of aan de toepassingsvoorwaarden van de wettelijke schuldvergelijking
is voldaan en dus het bestaan moet vaststellen van de schuldvordering die wordt
aangevoerd door de partij die zich op de
schuldvergelijking beroept; de schuldvergelijking aldus, van nature uit, de erkenning onderstelt van een schuldvordering
die men, zij het ter gelegenheid van een
reeds ontstaan geding en als verweermiddel, wil doen gelden; de door eiser
opgeworpen schuldvergelijking bijgevolg
een verjaringstuitende vordering is; het
arrest, hoewel het vaststelt dat eiser de
toepassing van de schuldvergelijking had
gevorderd en niettemin weigert aan die
vordering elke verjaringstuitende werking toe te kennen, derhalve het begrip
en de gevolgen van een vordering tot
schuldvergelijking miskent en aldus oak
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Overwegende dat, krachtens artikel 1290 van het Burgerlijk Wethoek, wettelijke schuldvergelijking
van rechtswege plaatsheeft uit
kracht van de wet, zelfs buiten weten van de schuldenaars, en de tvree
schulden elkaar vernietigen op het
ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten
belope van hun wederkerig bedrag;
Dat de wettelijke schuldvergelijking voorkomt als een ingekorte
dubbele betaling;
Overwegende dat het verzoek aan
de rechter om het bestaan van de
wettelijke schuldvergelijking vast te
stellen slechts betrekking heeft op
betalingen die worden beschouwd
also£ ze van rechtswege hebben
plaatsgehad v66r dat verzoek; dat
dit verzoek, dat ertoe strekt het tenietgaan van wederzijdse schulden
te doen vaststellen, een verweer is
en geen vordering waardoor in rechte de wil wordt geuit om een bet-wist
recht niet te verliezen; dat het niet
dezelfde werking als een dagvaar-

Nr. 426

ding voor het gerecht heeft om de
verjaring te stuiten;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 oktober 1993 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
BUtzler.
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1o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN - VCRDERING TOT BETALING - VERJARlNG OPENBARE ORDE.

2° OPENBARE ORDE -

Z.l.V.·VERZEKE·
RING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZE·
KERING - UITKERINGEN - VORDERING TOT
BETALING - VERJARING.

3° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN ALGEMEEN - OPENBARE ORDE - Z.I.V.-VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN - VORDERING TOT BETALING.

1°, 2°, 3" De bepaling betreffende de ver-

jaring van de vordering tot betaling
van de prestaties van de uitkeringsver~
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zekering is van openbare orde (1). (Impliciet.) (Art. 106, § 1, eerste lid, 1°, en
tweede lid, Z.I.V.-wet.)
{LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. HERMAN E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8.93.0007 .F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1991
door het Arbeidshof te Bergen gewe-

zen;
Over het tweede middel: schending
van artikel 106, § 1, eerste lid, 1°, en
tweede lid, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het bestreden arrest van 15
november 1991 vaststelt dat eerstgenoemde verweerder subsidiair tegen eiseres een tussenvordering heeft ingesteld tot het verkrijgen van uitkeringen
op grand van de wet betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke~
ring, en dat eiseres voor de eerste rechter vrijwillig in de zaak is tussengekomen op 19 september 1980; dat het
vervolgens eiseres veroordeelt om aan
eerstgenoemde verweerder de uitkeringen te betalen wegens diens arbeidsongeschiktheid van 6 december 1976 tot 26
juni 1977, verhoogd met de moratoire intrest vanaf de datum van die vordering,
namelijk 15 september 1980,
terwijl artikel 106, § 1, eerste lid, 1°,
bepaalt dat de vordering tot betaling van
prestaties der uitkeringsverzekering verj aart twee j aar na het einde van de
maand waarop die uitkeringen betrekking hebben; uit de stukken van de

(1) Zie Cass., 25 sept. 1970 (A.C., 1971, 78); 30
dec. 1985, A.R. nrs. 4824-4831 (ibid., 1985-86, nr.
282); 22 sept. 1986, AR. nr. 7369 (ibid., 1986-87,
nr. 39); H. DE PAGE en R. DEKKERS, Trait,§ eJementaire de droit civil beige, Boek VII, 2e ed.,
Brussel! 1957, nrs. 1134, 1247, 1249 en 1361; rede « L'mdu dans le droit de la s8curit8 sodale », uitgesproken door de h. J. LECLERCQ,
proc.-gen. bij het Ho£ van Beroep te Bergen,
op de algemene vergadering van het Arbeidshof te Bergen op 2 september 1976, nr, 66.
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rechtspleging waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat de verjaring
is gestuit; het arrest van 15 november
1991 bijgevolg, door eiseres te veroordelen tot betaling van de uitkeringen wegens de door eerstgenoemde verweerder
van 6 december 1976 tot 26 juni 1977 geleden arbeidsongeschiktheid, artikel 106,
§ 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, van de
wet van 9 augustus 1963 schendt:

Overwegende dat artikel 106, § 1,
eerste lid, 1o, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
bepaalt dat « de vordering tot betaling van prestaties der uitkeringsverzekering verjaart twee jaar na
het einde van de maand waarop die
uitkeringen betrekking hebben >>;
het tweede lid van genoemd artikel
bepaalt « dat van de in 1°, 2°, 3° en
4° van dit artikel bedoelde verjaringen niet mag worden afgezien >>;
Overwegende dat het arrest, door
vast te stellen dat de vordering tot
betaling van de uitkeringen voor de
periode van 6 december 1976 tot 26
juni 1977 door verweerder is ingediend op 15 september 1980, de veroordeling van eiseres tot betaling
van die uitkeringen niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om aan verweerder
« de uitkeringen te betalen die op
grand van de wet betreffende de
verplichte ziekte- en invaliditeitsver~
zekering verschuldigd zijn voor de
door hem van 6 december 1976 tot
26 juni 1977 geleden arbeidsongeschiktheid, verhoogd met de moratoire intrest vanaf de datum van die
vordering, namelijk 15 september
1980 »; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vermetigde arrest; veroordeelt eiseres in
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de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brus·
sel.
25 oktober 1993 - 3e kamer -

Voorzit-

ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist
en Dassesse.
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PENSIOEN -

25 oktober 1993

WERKNEMERS -

RUSTPEN-

SIOEN - MIJNWERKERS - TEWERKSTELLING
- GELIJKSTELLING - WACHTVERGOEDING.

Om de jaren van gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als mijnwerker vast te stellen, die bestaan op het
tijdstip waarop de mijnwerker zijn
werk stopzet, dient geen rekening te
worden gehouden met de perioden tijdens welke hij, ontslagen wegens bedrijfssluiting, de wachtvergoeding ge-

niet ten Jaste van art. 01.04 van de
begroting van het Ministerie van Economische Zaken. (Art. 35, § 1, A, tweede lid, 2°, en § 1, M, K.B. 21 dec. 1967.)
(1)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T CHERENTI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. S.93.0030.F)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den arrest, op 25 oktober 1991 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
{1) Art. 35, § 1, K.B. 21 dec, 1967, zoals het
van kracht was v66r het K.B 19 april 1990
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Over het middel gesteld als volgt:
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319. 1320, 1322 van het Bur·
gerlijk Wetboek, 8 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen
van werknemers, 35, § 1, sub A, tweede
lid, 2°, en M, van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 augustus 1972 en 25
november 1974, en v66r de wijzigingen
bij het koninklijk besluit van 19 april
1990, en van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest van wijziging voor recht verklaart dat verweerder
de in artikel 35, § 1, A en M, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 bedoelde gelijkstellingen geniet voor de periode van 12 juli 1971 tot 11 juli 1972
waarvoor de E.G.K.S.-vergoedingen zijn
betaald en voor de jaren van juli 1972 tot
september 1986, dat geeft in totaal 25
jaar (artikel 22, laatste lid) en de toepassing van artikel 4, 3°, b, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
mogelijk maakt, en eiser verzoekt om
het rustpensioen van verweerder op die
grondslagen te berekenen, op grand dat
verweerder de beslissing van de Dienst
houdende toekenning op 1 oktober 1986
van een rustpensioen van 10/45 betwist,
omdat hij op 11 juli 1971 wegens sluiting
van de kolenmijn werd ontslagen en hij
derhalve oordeelt dat de jaren na het
ontslag moeten worden gelijkgesteld als
mijnwerker. Verweerder van 1962 tot
1971 als ondergrondse mijnwerker heeft
gewerkt; hij van 12 juli 1971 tot 11 juli
1972 E.G.K.S.-vergoedingen heeft ontvangen en hij de gelijkstelling vraagt op basis van artikel 35, § 1, M, van het koninklijk besluit van 21 december 1967,
wat aldus een totaal geeft van 10 jaar op
grand waarvan de perioden van tewerkM
stelling als mijnwerker ingevolge artikel
35, § 1, 1°, tweede lid, en de latere perioden van werkloosheid op grand van artikel 34, § 1, A, 1° (lees: 35) kunnen worden gelijkgesteld; hij aldus oordeelt het
bewijs te hebben geleverd van een te·
werkstelling van meer dan 25 jaar en
recht te hebben op het mijnwerkerspensioen. Verweerder aanvoert dat hij bewijst dat hij gedurende een jaar
E.G.K.S.-vergoedingen heeft ontvangen
en atdus de periode van 10 jaar heeft
overschreden. Hij in zijn conclusie aanvoert dat hij in 1971 en 1972 respectieve·
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lijk 30 en 18 betaalde verlofdagen heeft
gekregen, waardoor het aantal dagen
voor het jaar 1971 met 10 wordt verw
hoogd. De Dienst van zijn kant stelt dat
de E.G.K.S.·vergoedingen niet in aan·
merking kunnen worden genomen, daar
de 10 jaar bereikt moeten zijn op het
ogenblik van de stopzetting en de 10 va·
kantiedagen daar bovenop het totaal
maar op 176 dagen brengen. Het openbaar ministerie, met vermelding van de
tekst van artikel 4, 3°, en van artikel 35,
§ 1, A en M, van het koninklijk besluit
nr. 50, erop wijst dat het bewijs van de
betaling van de E.G.K.S.-vergoedingen
van 12 juli 1971 tot 11 juli 1972 te vinden
is in het dossier en oordeelt dat die periode als ondergrondse arbeid moet worden gelijkgesteld ingevolge artikel 35,
§ 1, M, waarin wordt bepa~.ld dat « de periode tijdens welke de miJnwerker, ontslagen wegens sluiting van de OJ?-derneming, geniet van de wachtvergoedmg ~en
Iaste van artikel 01.04 van de begrotmg
van het Ministerie van Economische Zaken » voor de berekening van het pensioen met arbeidsperioden worden gelijkgesteld, Dienaangaande geen discussie
meer mogelijk is en voormelde argumentatie dient te worden aangenomen. Dan
moet worden bekeken of verweerder oak
aanspraak kan maken op de in artikel
35, § 1, A, tweede lid, bedoelde gelijkstel·
ling. Het openbaar ministerie bevestigend antwoordt : verweerder wegens het
stilleggen van de opdelving niet meer in
de mijnen heeft gewerkt: a) die stilleg-

ging plaatshad na 1 juli 1957; b) hij 10
jaar in de mijnen heeft gewerkt: van
1962 tot 1970 zonder betwisting, plus
1971 en een gedeelte van het jaar 1972.
Ingevolge de in punt M bedoelde _gelijkstelling, de datum van de stopzetting van
de arbeid moet worden verschoven naar
de datum waarop de betaling van de
E.G.K.S.-vergoedingen werd bet:Hndigd,
daar anders die gelijkstelling in een geval als dat van verweerder zonder belang
zou zijn, wat de wetgever zeker niet
heeft gewild. Niet wordt betwist dat de
overige voorwaarden van de tekst vervuld zijn. Uit het voorgaande client te
worden afgeleid dat verweerder de hele
periode tot in september 1986, dit is 25
jaar, op grand van voormeld artikel 22,
laatste lid, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 kan gelijkstellen,
terwijl, ...

tweede onderdeel, het bestreden arrest
in elk geval ten onrechte heeft beslist
dat verweerder aanspraak kon maken op
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de in artikel 35, § 1, A, tweede lid, bedoelde gelijkstelling, en dat ingevolge de
in punt M bedoelde gelijkstelling, de datum van de stopzetting van de arbeid
van verweerder moet worden verschoven
naar de datum waarop de betaling van
de E.G.K.S.-vergoedingen werd beeindigd; immers, enerzijds, artikel 35, ~ 1,
letter A, tweede lid, 2°, van het konmklijk besluit van 21 december 1967 ~e. g~
lijkstelling van de perioden van act1v1te1t
als werknemer met arbeidsperioden als
mijnwerker slechts toestaat voor zover
de werknemer bij de stopzetting van zijn
arbeid ten minste tien jaar gewoonlijke
en hoofdzakelijke tewerkstelling in de
mijnen bewijst; d~aruit ":"olgt ~at :roar de
berekening van d1e vere1ste tien Jaar tewerkstelling in de mijnen rekening moet
worden gehouden met de werkelijke datum van het ontslag van verweerder, dit
is 9 juli 1971, en niet met de perioden na
die datum, die op basis van letter M worden gelijkgesteld; anderzijds, in de w~t
niet wordt gesproken van de verschmving van de datum van de stopz~tting
van de arbeid van de werknemer m de
mijnen naar een latere datum, die niet
kan geschieden ingevolge de gelijkstelling van een periode na die stopzetting
van de arbeid in de mijnen, op grond
van de betaling van E.G.K.S.-vergoedingen als bedoeld in letter M van dat artikel,35, § 1, van het koninklijk besluit van
21 december 1967; het bestreden arrest
aldus ten onrechte een extensieve uitlegging heeft gegeven van de bij een wet
van openbare orde gestelde voorwaarden
voor de toekenning van het pensioen, en
aldus onwettig is afgeweken van de voorwaarde inzake de gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de mijnen gedurende een periode van ten minste tien
jaar (schending van de artikelen 8 van
het koninklijk besluit van 24 oktober
1967, 35, § 1, letter A, tweede lid, 2° en M
van het koninklijk besluit van 21 de~ember 1967), en het arrest bijgevolg de
wettelijke bepalingen en het B:lg~meen
rechtsbeginsel waarvan sprake 1s m het
middel heeft geschonden :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overv..regende dat het arrest, om
te oordelen dat verweerder voldoet
aan de in artikel 35, § 1, A, tweede
lid, 2", van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 bedoelde
voorwaarde, rekening houdt met de
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periode tij dens welke verweerder
« EGKS-uitkeringen » heeft ontvangen en die valt onder de gelijkstelling als bedoeld in artikel 35, § 1, M,
van dat koninklijk besluit; dat het
arrest beslist dat, voor de toepassing
van voormeld artikel 35, § 1, A,

tweede lid, 2°,
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«

datum van de stop-

zetting van de arbeid moet worden
verschoven naar de datum waarop
de betaling van de EGKS-vergoedingen werd be€indigd »;
Overwegende dat artikel 35, § 1,
M, in zijn te dezen toepasselijke
versie, de perioden tijdens welke de
mijnwerker, ontslagen wegens sluiting van de onderneming, de erin
bepaalde vergoedingen geniet, met
arbeidsperioden gelijkstelt voor de

voor de periode van 12 juli 1971 tot
11 juli 1972 het voordeel geniet van
de in artikel 35, § 1, M, van het koninklijk besluit van 21 december
1967 bedoelde gelijkstelling; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Bergen.
25 oktober 1993 - ge kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

berekening van het pensioen overeenkomstig de bijzondere regels
voor de mijnwerkers, bedoeld bij de
artikelen 4, 9, 9bis en 10 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967;
Dat voormelde artikelen 4, 9, 9bis
en 10 respectievelijk betrekking
hebben op de datum waarop het
pensioen ingaat, het in aanmerking
nemen van de jaren tewerkstelling
v66r 1968 en de berekening van het
pensioen voor een tewerkstelling als
mijnwerker gedurende ten minste
twintig jaar;
Dat artikel 35 van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 de in
§ 1, M, van die bepaling bedoelde
perioden niet met een periode van
tewerkstelling in de ondernemingen
waarvan sprake is in artikel 3, eerste lid, 3', van datzelfde besluit gelijkstelt voor de berekening van het
minimumaantal jaren van tewerkstelling dat in § 1, A, tweede lid, 2',
van dat artike1 35 wordt vereist;
Dat het onderdeel gegrond is;
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26 oktober 1993

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01 DECEMBER 1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 12.3.1., A - AUTOSNELWEG - VAN EEN OPRIT KOMENDE WEGGEBRUIKER - VOORRANG.

Een op een autosnelweg rijdende voorranghebbende bestuurder mag erop rekenen dat een van een oprit komende
weggebruiker, ook al is die van ver op
te merken, zal stoppen om hem voorrang te verlenen.
(WILLEMS E.A. T. DHONT)
ARREST

(A.R. nr. 6555)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart en beslist dat verweerder

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1992 gewezen door het Militair Gerechtshof;
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II. Op de voorzieningen va~ Jozef
Willems, Jeanine Voet, Theresta Van
Nederkassel en Jeanne VanGastel:

A. Wat de voorzieningen van Theresia Van Nederkassel en Jeanne
Van Gastel betreft :
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Overwegende dat de beoordeling
door de feitenrechter of een door de
weggebruiker uitgevoerd maneuver
al dan niet kon worden voorzien aileen onaantastbaar is als zij van feitelijke aard is; dat het aan de feitenrechter staat de feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing
grondt; dat het Hof dient na te gaan
of die feiten de door de rechter m
rechte eruit afgeleide gevolgtrekking wettigen;
Overwegende dat de appelrechters
uit het feit dat de voorranghebbende
bestuurder Thomas Willems het
voertuig van verweerder Dhont
<< over een ruime afstand kon opmerken (lengte aanloopstrook ± 260
meter) en " wist dat het voertmg de
rechterrijstrook van de autosnelweg
zou oprijden en zulks minstens voor
het einde van deze strook », zonder
enig ander gegeven aan te duiden
op grond waarvan Thomas Willems
kon vermoeden dat verweerder hem
geen voorrang zou verlenen, niet
wettig afleiden dat « het door (verweerder) uitgevoerde maneuver niet
onvoorzienbaar was »; dat een op
een autosnelweg rijdende voorranghebbende bestuurder er immers
mag op rekenen dat een van een
oprit komende weggebruiker, zelfs
al is die van ver op te merken, zal
stoppen om hem voorrang te verle-
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verweerder voor Thomas Willems te
voorzien was, hun beslissing «. dat
het slachtoffer door zijn snelhe1d of
zijn rijgedrag aan deze concrete verkeerssituatie aan te passen, de aanrijding had kunnen ver~ijden (en)
dat zonder z1jn fouhef nJgedrag het
ongeval en de schade evenmin
plaats zouden hebben gehad zoals
dit thans het geval was " en dat op
grond hiervan de aansprakelijkheid
voor het ongeval tussen verweerder
en Thomas Willems meet worden
verdeeld met schending van de aangevoerd~ wetsbepalingen niet naar
recht verantwoorden;

Dat het onderdeel gegrond is;

nen;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het tweede onderdeel
van het door de eisers sub II aangevoerde middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doende over de
civielrechtelijke vorderingen van de
burgerlijke partijen Jozef Willems,
Jeanine Voet, Theresia Van Nederkassel en Jeanne Van Gastel, de gevorderde schadebedragen herleidt
op grand van een ·medeaansprakelijkheid van Thomas Willems voor
de schadelijke gevolgen van het verkeersongeval; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
Marc Dhont in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Militair Gerechtshof, anders samengesteld.

Dat de appelrechters, zonder aan
te nemen dat de snelheid of het rijgedrag van Thomas Willems op zichzelf foutief waren en zonder enig gegeven aan te duiden waardoor de
miskenning van de voorrang door

26 oktober 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Roeck, Gent, en J. Deprez, Antwerpen.
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HOGER

KAMER -

26 oktober 1993

BEROEP

-

STRAFZAKEN

-

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - BESLISSING OF VERZET.

Na het verzet van de beklaagde tegen de
bij verstek gewezen beslissing van het
appelgerecht dat hem, na vrijspraak
door de eerste rechter, met eenparige
stemmen had veroordeeld, ontvanke~
lijk te hebben verklaard, kan dit appelgerecht geen straf opleggen, tenzij met

eenparige stemmen, en mits die eenparigheid vast te stellen in de op verzet
gewezen beslissing, zelfs als de bij verstek gewezen beslissing die eenparigheid had vastgesteld (1). (Art. 21lbis
Sv.)
(ULENS T. DE BUSSER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6861)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 mei 1992 in hager
beroep op verzet gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Mechelen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het derde middel :
Overwegende dat de Politierechtbank te Mechelen eiser bij vonnis
van 21 maart 1991 had vrijgesproken van de hem ten laste gelegde
feiten;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Mechelen, op het hager beroep van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partijen,
eiser bij het op 27 december 1991 bij
verstek gewezen vonnis met eenpa(1) Cass., 9 december 1987, A.R. nr. 6197
(A.C., 1987·88, nr. 218).
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righeid van stemmen wegens de telastlegging B veroordeeld heeft tot
een geldboete van 50 frank met 790
opdeciemen of vijftien dagen plaatsvervangende gevangenisstraf;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na bet verzet van eiser ontvankelijk te hebben verklaard, het
verstekvonnis van 27 december 1991
« bevestigt ( ...) in al zijn beschikkingen zo op straf- als op burgerlijk gebied »;
Overwegende dat het appelgerecht, wanneer het, na het verzet
van de beklaagde tegen een verstekvonnis of -arrest waarbij de beklaagde, na door de eerste rechter te zijn
vrijgesproken, tot een straf wordt
veroordeeld ontvankelijk te hebben
verklaard, over de gegrondheid van
het verzet uitspraak doet, de beklaagde geen straf kan opleggen
tenzij met eenparige stemmen van
alle !eden en mits die eenparigheid
wordt vastgesteld door het op verzet
gewezen vonnis of arrest; dat die regel geldt, zelfs als het verstekvonnis
of -arrest die eenparigheid had vastgesteld;
Overwegende dat het bestreden

vonnis, nu het, na het verzet van eiser tegen het bij verstek gewezen
vonnis ontvankelijk te hebben verklaard, bij wege van een nieuwe beschikking dezelfde straf oplegt als
het bij verstek gewezen vonnis, zonder daarbij vast te stellen dat die
nieuwe beslissing is gewezen met
eenparige stemmen van alle leden
van de correctionele rechtbank, zetelend in hager beroep, de in het middel aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ... vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste
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van de Staat; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting houdend in hager
beroep.
26 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. J.
Vercammen, J. Timmermans, V. Vande
Vander en D. Everaert, Mechelen.
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(LARUE T. DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSK.AS VOOR BOUWWERK, HANDEL EN NIJVERHEID APRA)
ARREST

(A.R. nr. 6921)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1992 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 46 en
47 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,

Nr. 430
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ARBE!DSONGEVAL-

VERGOEDING- Ar..
LERLEI - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGE
OP DE ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDING BEPERKING.

De door de getroffene van een arbeidsongeval te betalen sociale-zekerheidsbijdragen, die door de arbeidsongevallenverzekeraar worden afgehouden en
doorgestort aan de instelling die met
de inning ervan belast is, maken deel
uit van het bedrag dat de verzekeraar
als wettelijke arbeidsongevallenvergoe~
ding heeft betaald, op grand waarvan
hij tegen diegene die voor het ongeval
aansprakelijk is een rechtsvordering
tot terugbetaling kan instellen, zonder
dat deze vordering het bedrag van de
schadeloosstelling mag overschrijden
dat de getroffene voor dezelfde schade
volgens het gemene recht had kunnen
verkrijgen (1). (Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet.)
(1) Cass., 16 sept. 1985, A.R. nr. 4734, A.C.,
1985-86, nr. 27, en de concl. van adv.-gen, Lenaerts.

doordat het bestreden vonnis eiser La~
rue bij bevestiging van het vonnis in eerste aanleg veroordeelt tot betaling aan
verweerster, als arbeidsongevallenverzekeraar gesubrogeerd in de rechten van
het slachtoffer Annys voor wie het ver~
keersongeval tevens een arbeidsongeval
was, van 241.428 frank met intresten en
dit bedrag ook de sociale-zekerheidsbijdragen omvat, waarvan het vonnis aldus
de vergoeding beval op grond van onder
andere volgende overwegingen : « dat het
beroep van beklaagde beperkt is tot de
toekenning van de vordering van de Gemeenschappelijke verzekeringskas Apra
en dan nog enkel voor zover bruto~ver
goedingen werden toegekend voor de periodes van T.W.O. van 9 oktober 1990 tot
31 december 1990 voor een totaal bedrag
van 167.248 frank; dat het belangrijk is
op te merken dat het ongeval in kwestie
voor het slachtoffer Annys een arbeidsongeval was (ongeval op de weg van het
werk); dat de vordering van de burgerlijke partij Apra als arbeidsongevallenverzekeraar gesteund is op basis van de
artikelen 46 en 47 van de wet op de Ar~
beidsongevallen; Dat de Arbeidsongevallenverzekeraar over een rechtstreekse
vordering beschikt die evenwel slechts
kan worden uitgeoefend binnen de perken van een subrogatoire vordering; dat
het past in herinnering te brengen dat
die subrogatoire vordering onderworpen
is aan een dubbele beperking die in zoveel woorden uit de tekst van de Arbeidsongevallenwet zelf kan worden af~
geleid; - enerzijds strekt de indeplaatsstelling zich slechts uit tot de reeds
gedane uitkeringen en de ermee over~
eenstemmende kapitalen; - anderzijds
kan het subrogatierecht enkel worden
uitgeoefend in de mate dat het slachtof-
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fer of zijn rechthebbenden zelf rechten
kunnen doen gelden ten overstaan van
de aansprakelijke voor het ongeval; dat
beklaagde, aansprakelijke voor het onge~
val in kwestie, meent slechts gehouden
te zijn tot betaling van de sommen die
het slachtoffer zelf had kunnen vorderen
in gemeen recht dit is de netto wedde en
met uitsluiting van de sociale zekerheidsbijdragen; dat evenwel de sociale
zekerheidsbijdragen wel degelijk deel
ultmaken van de sam die de arbeidsongevallenverzekeraar van de aansprakelijke kan terugvorderen zonder dat uiteraard de totale sam meer mag bedragen
dan datgene wat door hem - met inbegrip van de bijdragen - is betaald; Dat
de sociale zekerheidsbijdragen immers
deel uitmaken van de arbeidsongevallenvergoedingen waarop de getroffene recht
heeft oak al worden die bijdragen
rechtstreeks aan de bevoegde inningsinstelling doorgestort en ontvangt het
slachtoffer die niet effektief (Cass., 16
september 1985, R. W., 1985-86, 1072,
Concl. Adv.-Gen. Lenaerts); Dat uit artikel 43 van de Arbeidsongevallenwet overigens blijkt dat de krachtens de sociale
zeker heidswetten verschuldigde persoonlijke bijdragen een last vormen die in essentie op de getroffene zelf weegt (cf.
Overzicht van rechtspraak - Onrechtmatige Daad - Schade en Schadeloosstelling (1977-1982), T.P.R., 1984, 779, nr.
70); dat eens te meer client te worden benadrukt dat de toestand van het slachtoffer van een ongeval in gemeen recht totaal verschilt van die van het slachtoffer
van een arbeidsongeval en dit onder andere wat betreft de sociale bijdragen;
Dat in het eerste geval de getroffene
geen bijdragen betaalt en hij ze dus niet
kan terugvorderen; Dat in het tweede geval het slachtoffer ze wei betaalt en de
getroffene - of beter de gesubrogeerde
wetsverzekeraar - ze wei kan terugvorderen; dat, waar de bijdrageplicht ontstaat in hoofde van de getroffene, de gesubrogeerde
arbeidsongevallenverzekeraar gerechtigd is tot terugvordering
ervan in gemeen recht, temeer omdat de
betaling van de sociale bijdragen het
slachtoffer juist toelaten van dezelfde sociale voordelen te blijven genieten als
v66r het ongeval »,

tweede onderdeel, artikel 46, § 1, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 bepaalt: « Ongeacht de uit deze wet
voortvloeiende rechten blijft de rechts-
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vordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk voor de getroffene of
zijn rechthebbenden: (.... ) 4° tegen de
personen, andere dan de werkgever, zijn
lasthebbers of aangestelden, die voor het
ongeval aansprakelijk zijn »; artikel 47
van dezelfde wet, zoals het later gewijzigd werd, bepaalt: « De verzekeraar en
het Fonds voor Arbeidsongevallen kunnen een rechtsvordering instellen tegen
de voor het arbeidsongeval aansprakelijke tot beloop van de krachtens artikel
46, § 2, eerste lid, gedane uitkeringen, de
ermee overeenstemmende kapitalen, alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld
bij de artikelen 51bis en 59quinquies en
van het gedeelte van de prestaties bedoeld in artikel 42bis, tweede lid. Zij
kunnen die burgerlijke vordering instellen op dezelfde wijze als het slachtoffer
of zijn rechthebbenden en worden gesub~
rogeerd in de rechten die de getroffene
of zijn rechthebbenden bij niet-vergoe~
ding overeenkomstig artikel 46, § 2, eerste lid, krachtens het gemeen recht had~
den kunnen uitoefenen »; de arbeidson~
gevallenverzekeraar overeenkomstig hager vermelde artikelen derhalve zijn
subrogatierecht enkel kan uitoefenen in
de mate dat de getroffene of zijn rechthebbenden in gemeen recht zelf rechten
kunnen doen gelden ten opzichte van de
aansprakelijke voor het ongeval; het
slachtoffer van een ongeval in gemeen
recht in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen sociale-zeker~
heidsbijdragen verschuldigd is en geen
verlies aan sociale voordelen lijdt, en deze getroffene derhalve in gemeen recht
op dit punt geen schade lijdt en bijgevolg geen recht op schadevergoeding
heeft; de arbeidsongevallenverzekeraar
die in de rechten van deze getroffene gesubrogeerd is, op dit punt derhalve evenmin een recht op schadevergoeding heeft
lastens de aansprakelijke derde; overeenkomstig de artikelen 1283 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek bij de bereke~
ning van de gemeenrechtelijke schadevergoeding voor loonverlies in de periode
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid in
hoofde van de getroffene en gebeurlijke
lasten die op het loon drukken - zoals
de sociale~zekerheidsbijdragen - mede
in aanmerking mogen genomen worden,
doch geenszins de sociale-zekerheidsbijdrage die de getroffene op de arbeidson~
gevallenvergoeding verschuldigd is;
en terwijl het bestreden vonnis op
grand van de vaststellingen dat de getroffene van een ongeval in gemeen
recht geen sociale-zekerheidsbijdragen
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betaalt en hij ze dus niet kan terugvorderen (pagina 3, alinea's 2 en 3), en dat
de getroffene van een arbeidsongeval
wel sociale-zekerheidsbijdragen betaalt
(pagina 3, alinea 4) die deel uitmaken
van de arbeidsongevallenvergoedingen
(pagina 2, laatste alinea), niet wettig kon
besluiten dat de getroffene, of beter zijn
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar (in casu verweerster) deze laatstgenoemde sociale-zekerheidsbijdragen kon
terugvorderen van de aansprakelijke
derde (in casu eiser) (pagina 3, alinea's 4
en 5); het vonnis door eiser te veroordelen tot terugbetaling aan verweerster
van de sociale-zekerheidsbijdragen die
deel uitmaakten van de arbeidsongevallenvergoedingen, eiser meer laat betalen
dan hij op basis van het gemene recht
aan de verzekerde van verweerster verschuldigd zou zijn; zodat het vonnis niet
wettelijk verantwoord is en schending
inhoudt van de artikelen 46, § 1, en 47,
i.h.b. het laatste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek:

Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de arbeidsongevallenverzekeraar die de wettelijke
vergoedingen heeft betaald, krachtens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 gesubrogeerd is in de rechten van de
getroffene en een vordering heeft op
degene die aansprakelijk is voor het
arbeidsongeval of op diens verzekeraar, tot beloop van wat hij aan wettelijke vergoedingen heeft betaald,
zonder dat deze vordering het be·
drag van de scbadeloosstelling mag
overschrijden dat de getroffene voor
dezelfde schade volgens het gemene
recht had kunnen verkrijgen;
Overwegende dat de arbeidsongevallenverzekeraar, ingevolge de artikelen 31 en 32 van het koninklijk
besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet,
verplicht is op de vergoeding die hij
aan de getroffene moet betalen, de
sociale-zekerheidsbijdragen die deze
krachtens artikel 43 van de wet verschuldigd is, af te houden en te star-
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ten aan ae instelling die met de inning ervan belast is;
Dat uit de omstandigheid dat de
arbeidsongevallenverzekeraar
de
door de getroffene te betalen sociale-zekerheidsbijdragen afhoudt en
stort aan de bevoegde instelling,
niet volgt dat de aldus overgemaakte sam geen deel is van wat de verzekeraar heeft betaald aan wettelijke vergoedingen, op grand waarvan hij de rechtsvordering van de
getroffene kan instellen tegen degene die voor het arbeidsongeval aansprakelijk is;
Overwegende dat de appelrechters
evenwel op de aanvoering van eiser
dat hij « meent slechts gehouden te
zijn tot betaling van de sommen die
het slachtoffer zelf had kunnen vorderen in gemeen recht, dit is de netto waarde en met uitsluiting van de
sociale zekerheidsbijdragen » niet
vaststellen dat eiser, mede ingevolge
zijn veroordeling tot betaling aan
verweerster van een bedrag gelijk
aan de sociale-zekerheidsbijdragen
die deze op de door haar betaalde
arbeidsongevallenvergoeding heeft
afgehouden, minder of slechts evenvee! moet betalen dan hetgeen hij
op de basis van het gemene recht
zou verschuldigd zijn; dat zij zodoende hun beslissing niet naar
recht verantwoorden en de in het
onderdeel aangevoerde wetsbepalingen schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het eerste onderdeel van het eerste middel,
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis
in zoverre het, met bevestiging van
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster
van een bedrag, overeenstemmend
met de door verweerster op de aan
haar verzekerde uitbetaalde vergoedingen ingehouden sociale-zekerheidsbij~ragen, in zoverre begrepen
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in de veroordeling van verweerster
tot betaling van de vergoeding
<< voor de periodes van T.W.O. van 9
oktober 1990 tot 31 december 1990
voor een totaal bedrag van 167.248
frank )); verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser en
verweerster elk in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende
in hager beroep.
26 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.
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OPLICHTING -

LISTIGE KUNSTGREPEN BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

Naar recht verantwoord is de veroordeJing wegens oplichting indien de fei-

tenrechter, in antwoord op de conclusie van de beklaagde, de feitelijke
gegrevens vermeldt waarop hij steunt
om te oordelen dat de aangewende listige kunstgrepen bepalend waren voor
de afgifte van andermans zaak (1).
(Art. 97 Gw. en art. 496 Sw.)
(1) Eiser hield voor dat hij wegens oplichting niet wettelijk kon worden veroordeeld
zonder dat was vastgesteld dat zijn kunstgrepen een doorslaggevende invloed op de overhandiging hebben uitgeoefend.
Zie Cass., 15 maart 1977 (A. C., 1977, 676).

Nr. 431
(VERLINDEN)
ARREST

(A.R. nr. 6732)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1992 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat (... ) de appelrechters de veroordeling van eiser
niet gronden op het gebruik maken
van valse hoedanigheden, maar op
listige kunstgrepen; dat ze considereren : « dat in het algemeen wat
beide reeksen kasbons betreft, vastgesteld wordt dat de listige kunstgrepen die (eiser) aanwendde bestonden uit handelingen die in een
korte tijdspanne van vijf maanden
gepleegd werden en die als een geheel worden beschouwd; dat het geheel dezer handelingen enkel tot
doe! had zich op een in artikel 496
van het Strafwetboek bedoelde wijze twee reeksen van telkens vijf
kasbons te doen afgeven, met het
oogmerk om zich deze goederen toe
te eigenen »; dat de appelrechters
verder uiteenzetten : « dat, in het
bijzonder wat de eerste reeks kasbons betreft, de listige kunstgrepen
die beklaagde daartoe aanwendde
door de eerste rechter op oordeelkundige wij ze gepreciseerd werden
en deze precisering door het hof volledig hernomen wordt »; dat de
appelrechters vervolgens de omstandigheden vermelden waarin de overeenkomst van 17 januari 1986 werd
opgesteld en de overhandiging der
kasbons geschiedde; dat de appelrechters dan zeggen : « dat de reden
dezer overhandiging, die uitdrukkelijk vermeld wordt in de tekst der
overeenkomst, - met name de belofte door beklaagde dat hij een
zoon (van verweerder) aan een betrekking zou helpen in een onbestaand gebleken B.V.B.A. - bevestigd wordt door de verdere verklaringen van de (verweerder) en diens
zonen »; dat de appelrechters oak
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zeggen : « dat, in het bijzonder wat
de tweede reeks kasbons betreft, het
onderzoek door het hof (van beroep)
aantoont dat (eiser), op soortgelijke
wijze als ter gelegenheid van de
overhandiging van de eerste reeks
kasbons, aan de burgerlijke partij
deed geloven dat hij ervoor zou zorgen dat ten voordele van een andere
zoon van de (verweerder), makelaar
zijnde, " zaken" zouden worden aangebracht »;
Dat de appelrechters met deze
motieven de feitelijke gegevens vermelden waarop zij hun oordeel Iaten
steunen dat de door eiser aangewende listige kunstgrepen gericht waren
op, en bepalend waren voor de afgifte door de verweerder van de bedoelde kasbons; dat zij zodoende de
door eiser aangevoerde strijdige of
andere feitelij ke gegevens verwerpen, zijn conclusie beantwoorden en
hun beslissing rege!matig met rede-

nen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
26 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - GelijkJuidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Houtekier.
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ze KAMER -

26 oktober 1993

RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAF·
ZAKEN - DEELNEMING AAN EEN MISDRIJF VERVOLGING WEGENS DEELNEMING DOOR
RECHTSTREEKSE MEDEWERKING OF HET
VERLENEN VAN NOODZAKELIJKE HULP VEROORDELING WEGENS RECHTSTREEKSE
UITLOKKING - WIJZIGING VAN KWALIFICATIE.
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Wanneer een persoon wordt vervolgd wegens deelneming aan een in het Strafwetboek omschreven misdaad of wanbedrijf volgens een van de b1)' het
tweede of derde lid van art. 66 van hetzelfde wetboek bepaalde wijzen, mag
de rechter hem niet veroordelen wegens rechtstreekse uitloklring van die
misdaad of dat wanbedrijf indien de
beklaagde van de wijziging van de
kwalificatie niet werd verwittigd en hij
zich ten aanzien van de nieuwe kwalificatie niet heeft verdedigd (!). (Art.
66, vierde lid, Sw.)
(VAN DE PERRE)
ARREST

(A.R. nr. 6913}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel in zoverre miskenning van het recht van verdediging wordt aangevoerd :
Overwegende dat eiser door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde bij
beschikking van 28 november 1989
met aanneming van verzachtende
omstandigheden verwezen werd
naar de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde wegens « te Brussel
(Elsene) op 9 juni 1988: A. als dader
om het misdrijf uitgevoerd of aan
de uitvoering rechtstreeks medegewerkt te hebben of om, door enige
daad tot de uitvoering zodanige hulp
verleend te hebben dat zonder zijn
bijstand het misdrijf niet had kunnen worden gepleegd : door middel
van braak, inklimming of valse sleutels, roerende goederen die een ander toebehoren, bedrieglijk weggenomen te hebben ten nadele van
P.V.B.A. Etienne Henrard, namelijk
een personenauto Mercedes »;
(1) Zie Cass., 23 april 1951 en noot (A.C.,
1951, 484); 15 okt. 1986, AR. nr. 5275 (ibid,
1986-87, nr. 90).
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Overwegende dat de appelrechters
eiser op grand van de telastlegging
A tot straf veroordelen om reden
dat eiser <( moet (... ) worden acingezien als hebbende in de zin van artikel 66 S.W.B. als dader het misdrijf
te hebben gepleegd omdat hij de
diefstal, hetzij door giften, beloften,
bedreigingen, misbruik van gezag of
van 1nacht, misdadige kuiperijen of
arglistigheden rechtstreeks heeft
uitgelokt ));
Overwegende dat de appelrechters
alzo de kwaliteit van de telastlegging A hebben gewijzigd; dat uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat eiser
van deze wijziging van kwalificatie
verwittigd werd, noch dat hij zich
ten aanzien van deze nieuwe kwalificatie heeft verdedigd;
Dat het bestreden arrest eisers
recht van verdediging miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond
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KAMER - 28 oktober 1993
(VOLTALLIGE TERECHTZI'ITING)

1o INKOMSTENBELASTINGEN SLAGPROCEDURE GRENZEN.

zo

BEZWAAR -

MN·
BESLAG -

BESLAG - ALGEMEEN - INKOMSTENBELASTINGEN- BEZWAAR- BESLAG DOOR DE
STAAT - GRENZEN.

3o INKOMSTENBELASTINGEN SLAGPROCEDURE GEVOLGEN.
40

BEZWAAR -

MNBESLAG -

BESLAG - ALGEMEEN - INKOMSTENBELASTINGEN- BEZWAAR- BESLAG DOOR DE
STAAT - GEVOLGEN.

5o INKOMSTENBELASTINGEN -

MN·
SLAGPROCEDURE ~ BEZWAAR - UlTVOEREND BESLAG OP ROEREND GOED DOOR DE
STAAT - VOORAFBETALING VAN HET ONBETWISTBAAR VERSCHULDIGD GEDEELTE - GEVOLGEN VAN HET BESLAG.

is;
6o BESLAG -

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING INKOMSTENBELASTINGEN BEZWAAR - UITVOEREND BESLAG OP ROEREND GOED DOOR DE STAAT - VOORAFBETALING VAN HET ONBETWISTBAAR VERSCHULDIGD GEDEELTE GEVOLGEN VAN HET
BESLAG.

Om die redenen, ongeacht de overige door eiser in zijn memorie aangevoerde grieven, die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
26 oktober 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Schrijver, Brussel.

lo en 2° Art. 300 W.I.B., volgens hetwelk

het indienen van bezwaar of van beroep geen hinderpaal vormt voor het
beslag, niettegenstaande het bepaalde
in art. 1494 Ger. W., noch voor de overige maatregelen welke ertoe strekken
de invordering te waarborgen van het
algehele bedrag van de betwiste belasting, heeft betrekking, enerzijds, op
het uitvoerend beslag dat, krachtens
die tekst, kan worden gelegd niettegenstaande het indienen van bezwaar
of van beroep, ongeacht het bepaalde
in art. 1494 Ger. W., en, anderzijds, op
de bewarende maatregelen die de invordering van de belasting moeten
waarborgen en waarop voormeld art.
1494 niet van toepassing is; evenwel
kan, krachtens art. 301 W.I.B., de belasting slechts door aile middelen tot
tenuitvoerlegging worden ingevorderd,
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voor zover ze overeenstemt met het
bedrag van de aangegeven inkomsten,
of, wanneer zij ambtshalve werd ge~
vestigd bij niet-aangifte, voor zover zij
niet meer bedraagt dan de laatste belasting welke voor een vorig aanslag-
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(BF:LGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCH;N
T. KEIMlWL E.A.)
AHREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9555)

jaar, definitief vastgesteld werd ten

Jaste van de belastingschuldige (1).
3° en 4° Krachtens art. 302 W.LB. behouden het beslag en de overige maatregelen bepaald in art. 300 van voormeld
wetboek, na invordering van de belasting in de mate als bepaald in art. 301
van voormeld wetboek, hun uitwerking
ten opzichte van het overschot van de

belasting in hoofdsom, opcentiemen en
verhogingen, van de interesten en de
kosten; hieruit volgt dat wanneer de
Staat uitvoerend beslag heeft doen leg~
gen voor een bedrag dat de belasting~
sohuldige onbetwistbaar versohuldigd
was en door hem niet is betaald, de
gevolgen van dat uitvoerend beslag, na
invordering van het onbetwistbaar ver·
sohuldigd gedeelte, voor de rest van de
belasting behouden blijven; in dat ge·
val heeft het uitvoerend beslag een be·
warende werking (2).
5° en 6° Wanneer een belastingschuldige
bij de directeur der belastingen een
bezwaar heeft ingediend i.v.m. een te
zijnen name ingekohierde aanslag in
de personenbelasting, hij terzelfder
tijd de gevorderde aanslag heeft be·
taald, in zoverre die overeenstemde
met het bedrag van de door hem aan·
gegeven inkomsten en de administra·
tie der directe belastingen op het ogen·
blik dat de directeur der belastingen
nag geen uitspraak had gedaan over
het bezwaaz~ tegen de belastingschul·
dige-- uitvoerend beslag op roerend
goed heeft gelegd tot invordering va?
het bedrag van de hoofdsom van d1e
aansiag, van de wettelijke nalatig·
heidsinteresten en van de lwsten van
het bevel, dan wordt door het arrest,
dat vaststelt dat het onbetwistbaar ver·
schuldigd gedeelte door de belasting·
schuldige is betaald v66r het uitvoe·
rend beslag op roerend goed, een
wettige verantwoording gegeven voor
zijn beslissing dat voormeld beslag
nietig en van generlei waarde is (3).
(Artt. 300, 301 en 302 W.I.B.)

(1), (2) en (3) Zic de verwijzingen in cunei.
O.l\1. m Bull. en Pas., 1994, I, nr. 433.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1991 door
het Hof van Beroep te Luik gewe-

zen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 2, 1413, 1414, 1415, 1494 van
het Gerechtelijk Wetboek, 300, 301 en
302 van het Wetboek van de Inkomsten·
belastingen, zoals het is vastgesteld bij
koninklijk besluit van 26 februari. 1964
tot co6rdinatie van de wetsbepahngen
betreffende de inkomstenbelastingen, ge·
wijzigd bij de wet van 30 mei 1972,
doordat het arrest, hoewel het vaststelt
dat het door eiser aan de verweerders
betekende dwangschrift voor de aansla·
gen over de dienstjaren 1983 t_ot 1987 g~l·
dig is en dat dit dwan~schnft. een ~nt·
voerbare titel is, oak al IS de urtvverkmg
van het dwangschrift geschorst door het
bezwaar dat de verweerders bij de di·
recteur der belastingen hadden inge·
diend, zowel het op verzoek van eiser ge~
legd uitvoerend beslag op roerend goed
als het eraan voorafgaand bevel nietig
en van generlei waarde verklaart en zegt
dat dit beslag moet worden worden opge·
heven op grand : dat « ... onmogelijk kan
worde~ gesteld dat de nieuwe bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek, die onder
meer en voornamelijk betrekking heb·
ben op het onderscheid tussen een bewa·
rend beslag en een uitvoerend beslag en
hun respectieve regelingen, niet toepas·
selijk zouden zijn op de in~omst~nbelas·
tingen; dat hiervoor evenmm ei?-;ge aan·
wijzing - laat staan eel?- bewi}S,. zoals
sommigen stellen - te vmden 1s m het
feit dat in de tekst van artikel 300 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen in 1972 op een ongelukkige wijze de
woorden "niettegenstaande bet bepaalde
in artikel 551 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering" werden ver·
vangen door " niettegenstaande het be·
paalde in artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek "·, dat, nu de regels van het
Gerechtelijk Wetboek het gemeen recht
geworden zijn voor alle rechtsplegingen
(artikel 2 van voornoemd wetboek), een
iJeperkende strekldng moet gegeven war~
den aan de gevolgen van een verouderde
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tekst, waarvan de betekenis enkel te begrijpen was toen er geen sprake was van
bewarend beslag, zoals dit in het Gerechtelijk Wetboek wordt geregeld; dat anders moet worden aangenomen dat de
belastingplichtigen oak thans nog, in het
geval zoals te dezen, aan het vrije goedvinden van de Staat zijn overgeleverd
daar in het proces-verbaal van beslaglegging de plaats, de dag en het uur van de
verkoop worden vermeld; dat de belastingplichtige, om het ergste te vermijden,
telkens verzet zou moeten doen tegen
het beslag en als de aanspraken van de
Staat overdreven en zelfs ongegrond zouden zijn, hij alleen nag de Staat zou kunnen dagvaarden tot betaling van schadevergoeding volgens het gemeen rech~;
dat hieruit dus blijkt dat voormeld arhkel 300 moet worden uitgelegd aan de
hand van de artikelen 301 en 302 van
hetzelfde wetboek; dat enkel in zoverre
er sprake is van een " onbetwistbaar verschuldigd gedeelte ", als bedoeld in artikel 301 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, het uitvoerend beslag
verantwoord is (in dat geval bepaalt de
wetgever trouwens uitdrukkelijk dat het
gaat om een " zekere en vaststaande
schuld "); dat het uitvoerend beslag zou
gelden als een bewarend beslag, ook ingeval beslag werd gelegd terwijl het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte niet
was betaald; dat in die onderstelling waarvan te dezen geen sprake is - de
onbeschikbaarheid ten gevolge van het
beslag zou blijven bestaan voor aile gevorderde belastingen, niettegenstaande
de schorsende werking van het bezwaar;
dat in de andere gevallen, de Staat een
bev:rarend beslag moet Iaten leggen ingeval de voorwaarden voor een uitvoerend
beslag niet zijn vervuld, dat de schorsende werking van het bezwaar (... ) aanleiding geeft tot zodanige rechtspleging ... ;
dat te dezen aangenomen werd dat het
onbetwistbaar verschuldigde door de
(verweerders) was betaald voordat (eiser)
uitvoerend beslag op roerend goed had
Iaten leggen; dat dit beslag deri:alve niet
kon worden verantwoord op basis van de
artikelen 302, 301 en 300, samen genamen; dat het daarom als onregelmatig en
nietig moet worden beschouwd; dat het
adagium "wie het meerdere kan, kan
ook het mindere ", enkel juist te begrijpen is als het "meerdere" werkelijk de
waarde van "meer" heeft, quod non »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 2 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat :
« de in het wetboek gestelde regels van
toepassing zijn op alle rechtsplegingen,
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behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen
waarvan de toepassing niet verenigbaar
is met de toepassing van de bepalingen
van dit wetboek »; artikel 300 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
zoals het is gewijzigd bij de wet van 30
mei 1972, bepaalt dat: « Het indienen
van bezwaar of van beroep geen hinderpaal vormt voor het beslag, niettegenstaande het bepaalde in artikel 14~4
van het Gerechtelijk Wetboek, noch voor
de overige maatregelen, welke ertoe
strekken de invordering te waarborgen
van het algehele bedrag van de betv.riste
belasting in hoofdsom, opcentiemen en
verhogingen, van de interesten en de
kosten »; dat artikel aldus uitdrukkelijk
afwijkt van artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk « geen
uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed mag worden gelegd dan
krachtens een ·uitvoerbare titel en wegens vastaande en zekere zaken »; bedoeld artikel 300 ook afwijkt van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
tot regeling van het bezwarend beslag,
waarbij dat beslag onder andere wordt
onderworpen aan een toelating van de
rechter (artikel 1413 en 1414 van het Gerechtelijk Wetboek) en aan de vereiste
dat de schuldvordering zeker en opeibaar is (artikel 1415), vermits het aile
maatregelen toestaat om de invordering
van de belasting te waarborgen, te weten, zoals te dezen, een uitvoerend beslag dat, zonder verkoop van de inbeslaggenomen goederen, niet verder gaat dan
een bewarende maatregel; die maatregelen derhalve kunnen worden genomen,
niettegenstaande het indienen van bezwaar of beroep tegen de belasting die
het beslag verantwoordt; daaruit volgt
dat het arrest, nu het dat op verzoek van
eiser gelegde uitvoerend beslag op roerend goed nietig en van gener lei waarde
verklaart en het aan dat beslag oak ieder bewarend gevolg ontzegt, op grand
dat de door het Gerechtelijk Wetboek gestelde vereisten voor een uitvoerend beslag, enerzijds, en een bewarend beslag,
anderzijds, niet vervuld zijn, artikel 300
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de bovenaan in het middel
aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, in strijd met wat
het arrest zegt, artikel 301 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen geen
beperking inhoudt van eisers recht om,
overeenkomstig artikel 300 van voormeld
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wetboek, elke uitvoerende of bewarende
maatregel te treffen ten einde de betaling van de belasting te waarborgen;
voormeld artikel 301 aileen bepaalt dat
eiser de in beslag genomen goederen enkel mag tegelde maken ten belope van
de belasting over het bedrag van de aangegeven inkomsten of, indien er geen
aangifte is geweest, met inachtneming
van de laatste definitief gevestigde belasting; de enige bij artikel 301 bepaalde beperking van het recht ex artikel 300 dus
betrekking heeft op de tegeldemaking
van de in beslag genomen goederen; artikel 301 geenszins verbiedt dat eiser uitvoerend beslag legt voor het algehele bedrag van de betwiste inkomsten; artikel
302 van het Wetboek van de lnkomsten~
belastingen bepaalt: « Na invordering
van de belasting in de mate bepaald in
artikel 301, behouden het beslag en de
overige maatregelen bepaald in artikel
300 hun uitwerking ten opzichte van het
overschot van de belasting in hoofdsom,
opcentiemen en verhogingen, van de in~
teresten en de kosten »; uit de artikelen
300, 301 en 302 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, samen genomen,
volgt dat de overeenkomstig artikel 300
gelegde beslagen om de invordering van
het algehele bedrag van de betwiste belastingen te waarborgen, hun uitwerking
behouden tot na de betaling van aile belastingen en toebehoren; het arrest, doordat het beslist dat aileen voor zover er
sprake is van een « onbetwistbaar verschuldigd gedeelte », in de zin van arti~
kel 301 van het Wetboek van de Inkom~
stenbelastingen, een uitvoerend beslag
verantwoord is en dat dit uitvoerend be~
slag slechts als een bewarend beslag
voor aile ingevorderde belastingen zou
gelden als het werd verricht op het tijdstip dat een onbetwistbaar verschuldigd
gedeelte" niet was betaald, aan de bepalingen van de artikelen 300 en 302 het
gevolg ontneemt dat de wetgever gewild
heeft, te weten met aile mogelijke maatregelen de invordering van het algehele
bedrag van de betwiste belasting te
waarborgen, en uit artikel 301 ten on~
rechte afleidt dat, overeenkomstig de ar·
tikelen 313, 314 en 315 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, en het be~
warend effect van die maatregelen en
met name het behoud van eisers voor~
recht, tot het onbetwistbaar verschuldigde zou beperkt zijn (schending van de
artikelen 300, 301 en 302 van het Wet~
hoek van de Inkomstenbelastingen) :

Overwegende dat artikel 300 van
het Wetboek van de Inkomstenbe-

893

lastingen bepaalt dat het indienen
van bezwaar of van beroep geen
hinderpaal voor het beslag vormt,
niettegenstaande het bepaalde in artikel 1494 van het Gerechtelijk Wethoek, noch voor de overige maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen van het
algehele bedrag van de betwiste belasting;
Dat dat artikel enerzijds het uitvoerend beslag beoogt dat, krachtens die tekst, kan worden gelegd
niettegenstaande het indienen van
bezwaar of beroep en niettegenstaande het bepaalde in artikel 1494
van het Gerechtelijk Wetboek, en
anderzijds de bewarende maatregelen welke ertoe strekken de invordering van de belasting te waarborgen
en waarop voormeld artikel 1494
niet van toepassing is;
Dat, evenwel, krachtens artikel
301 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de belasting door aile middelen tot tenuitvoerlegging
slechts kan worden ingevorderd,
voor zover zij overeenstemt met het
bedrag van de aangegeven inkomsten of, wanneer zij bij niet~aangif
te, ambtshalve werd gevestigd voor
zover zij niet meer bedraagt dan de
laatste belasting welke, voor een vorig aanslagj aar, definitief vastgesteld werd ten laste van de belastingschuldige;
Overwegende dat enerzijds het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt « dat (eiser) niet betwist dat de (verweerders) het zogenaamde "onbetwistbaar verschuldigde gedeelte, dat zij
aan de Schatkist over de aanslagjaren 1981 tot 1985 verschuldigd waren, v66r het betwiste beslag badden betaald »; dat hieruit volgt dat
het voormelde uitvoerend beslag is
gelegd zonder dat enig onbetwistbaar bedrag verschuldigd was;
Dat anderzijds artikel 302 van
voormeld wetboek bepaalt dat, na
invordering van de belasting in de
mate als bepaald in artikel 301, het
beslag en de overige maatregelen
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bepaald in artikel 300 hun uitwerking behouden ten opzichte van het
overschot van de belasting in hoofd~
sam, opcentiemen en verhogingen,
van de interesten en de kosten; dat
hieruit volgt dat wanneer de Staat
uitvoerend beslag heeft doen leggen
voor een bedrag dat de belastingplichtige onbetwistbaar verschuldigd
was en door hem niet is betaald, de
gevolgen van dat uitvoerend beslag,
na invordering van het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte, voor de
rest van de belasting, behouden blijven; dat in dit geval het uitvoerend
beslag een bewarende werking
heeft;
Dat het arrest, door de overweging dat « de (verweerders) bet onbetwistbaar verschuldigde gedeelte
v66r het door (eiser) gelegde uitvoerend beslag hadden betaald », zijn
beslissing dat dit uitvoerend beslag
op roerend goed nietig en van generlei waarde is naar recht verantwoordt;
Dat bet middel faalt naar recht;
Over het trveede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
2244 van het Burgerlijk Wetboek, 1138,
2°, 1499 van het Gerechtelijk Wetboek,
194, 197 en 198 van het koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen van 4 maart 1965,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 18 juli 1967 en 13 maart 1970, van
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk alleen de partijen de grenzen van
hun vordering vaststellen, welk beginsel
is gehuldigd in voormeld artikel 1138, zo,
van het Gerechtelijk Wetboek (beginsel
van de autonomie van de procespartijen), en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat het arrest het bevel dat aan
het litigieuze beslag op roerend goed
vooraf is gegaan nietig en van generlei
waarde verklaart, op grand: cc dat de nietigheid van de procedure tot uitvoerend
beslag op roerend goed de nietigheid
meebrengt van het "bevel" dat eraan
voorafgaat en dat aileen reden van bestaan heeft voor een uitvoerend beslag
(cfr. cle artikelen 1499, 1529 en 1546 van
het Gerechtelijk Wetboek) en zulks, in
tegenstelling met het " dwangschrift ",
cl.it is een uitvoerbare titel die het belas-
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tingbestuur kan aanwenden, ook al heeft
de belastingplichtige regelmatig beroep
ingesteld, welk dwangschrift geldig blijft
... zelfs indien in dat geval de uitvoerbare kracht wordt geschorst »,
terwijl, eerste onderdeel, de verweerders vroegen om de betekening van het
dwangschrift-bevel nietig en van generlei
waarde te verklaren, op grand van artikel 198 van het besluit van 4 maart 1965
krachtens hetwelk zodanig bevel wordt
betekend wanneer de belastingschuldige
zijn belasting niet heeft gekweten binnen de termijnen van artikel 304 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
volgens de verweerders, de betwiste bijkomende aanslagen geen belasting zijn
als bedoeld in voormeld artikel 198 en
het aan de verweerders betekend bevel
niet kan gelijkgesteld worden met het
rechtstreeks vervolgingsmiddel, waarvan
sprake is in artikel 198 van het koninklijk besluit, vermits de toepassingsvereisten van dat artikel niet vervuld waren,
nu de gevorderde belasting geen zekere,
vaststaande of opeisbare schuld is, bij
gebreke van een beslissing over de bezwaarschriften van de verweerders (appelconclusie, p. 3, sub III, 1°; aanvullende
appelconclusie, p. 1 en 2, sub 1); het hof
van beroep het uitvoerend beslag op roerend goed nietig en van generlei waarde
verklaart met toepassing van de artikelen 300, 301 en 302 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, op grand dat
het uitvoerend beslag, waartoe artikel
300 de mogelijkheid biedt niettegenstaande het indienen van bezwaar, geen
effect meer kan sorteren voor de betwiste belasting, vermits er geen sprake is
van een (( onbetwistbaar verschuldigd gedeelte », in de zin van artikel 301 van
voormeld wetboek; het hof van beroep,
doordat het beslist dat bet bevel nietig is
op grand van de voornoemde bepalingen
betreffende de geldigheid en het gevolg
van een beslag dat ertoe strekt de invordering van een betwiste belasting te
waarborgen, de oorzaak van de vordering ambtshalve heeft gewijzigd en aldus
zowel bet beginsel van de autonomie van
de procespartijen en artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, als het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging heeft geschonden, nu eiser niet de gelegenheid heeft gehad de
uit de a.rtikelen 300 en 302 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen afgeleide argumentatie weerleggen;
tweede onderdeel, ofschoon het bevel
een aan het uitvoerend beslag voorafgaand vereiste is, dit laatste niet per se
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daarop moet volgen; bet bevel eigen ge~
volgen heeft en met name dat het de
verj aring van de rechtsvordering van de
Staat tot betaling van ingekohierde belastingen stuit; artikel 194 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
van 4 maart 1965 immers bepaalt: « De
directe belastingen ... verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen van hun
eisbaarheid, zeals deze ontstaat ingevolge artikel 304 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen », dat wil zeggen
vanaf het verstrijken van een termijn
van twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet, en : « Die termijn kan
worden gestuit op de wijze bepaald in de
artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek ... »; artikel 2244 van het
Burgerlijk Wetboek in het bijzonder be~
paalt dat een bevel tot betaling de verja~
ring stuit; daaruit volgt dat het arrest
niet naar recht heeft kunnen beslissen
dat het bevel nietig en van generlei
waarde was, op grand dat het aileen re~
den van bestaan heeft voor een uitvoe~
rend beslag en dat de nietigheid van het
uitvoerend beslag op roerend goed de
nietigheid meebrengt van het bevel dat
eraan voorafging (schending van de arti~
kelen 2244 van het Burgerlijk Wetboek,

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel en van het overige
van het tweede onderdeel van het
tweede middel, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het « be~
vel » nietig en van generlei waarde
verklaart en het uitspraak doet over
de kosten; verwerpt de voorziening
van het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
28 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkM
Juidende conclusie van de h. Velu, procuM
reurMgeneraal - Advocaten: mrs. De
Bruyn en Gerard.

1499 van het Gerechtelijk Wetboek, 194,
197 en 198 van het koninklijk besluit van
8 maart 1965); die motivering van de be~

streden beslissing bovendien geen ant~
woord geeft op eisers conclusie ten betoM
ge dat het bevel onder andere ertoe
strekte de verjaring te stuiten en dat
zulks was bevestigd door de vermelding :
« stuiting van de verjaring » bovenaan op
het dwangschrift dat op 7 juli 1988 bij
bevel is betekend (aanvullende appelconclusie, eerste bladzijde, en begin van de
tweede bladzijde) (schending van artikel
97 van de Grondwet) :
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KAMER -

28 oktober 1993

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest met
geen enkele overweging antwoordt
op eisers conclusie volgens welke
het bevel « onder meer ertoe strekte
de verjaring te stuiten overeenkomstig artikel 194 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
... »;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

1° INKOMSTENBELASTINGEN SLAGPROCEDURE GRENZEN.

BEZWAAR -

AAN·

BESLAG -

2° BESLAG -

ALGEMEEN - INKOMSTENBELASTINGEN - BEZWAAR - BESLAG DOOR DE
STAAT - GRENZEN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

AAN-

SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - UITVOE·
REND BESLAG OP ROEREND GOED DOOR DE
STAAT - BETWISTE BELASTING - GEVOLGEN
VAN HET BESLAG
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4° BESLAG -

GEDWONGEN TENUITVOERINKOMSTENBELASTINGEN -

BEZWAAR -

UITVOEREND BESLAG OP ROE-

LEGGING

REND GOED DOOR DE STAAT - BETWISTE BELASTING - GEVOLGEN VAN HET BESLAG.
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(BELGISCHE STAAT -- MIN. V. FINANCIEN
T. CRICK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9330)
1° en 2° Luidens art. 300 W.l.B. vormt
het indienen van bezwaar of van bero_ep geen hinderpaal voor het beslag,
mettegenstaande het bepaalde in art.
1494 Ger. W., noch voor de overige
maatregelen, welke ertoe strekken de
invordering van het algehele -bedrag
van de betwiste belasting te waarborgen; nochtans kan krachtens art. 301
van genoemd wetboek de belasting
slechts door alle middelen tot tenuitvoerleglf!ng worden ingevorderd, voor
zover ziJ overeenstemt met bet bedrag
van de aangegeven inkomsten of. wanDf!er zij a_mbtshalve werd gevestigd bij
met-aangHte, voor zover zij niet meer
bedraagt dan de laatste belasting welke, voor een vorig aanslagjaar definitief gevestigd werd ten laste 'van de
belastingschuldige (1).
e.~ 4o W~nneer een belastingplichtige
biJ de dzrecteur der belastingen bezwaar heeft ingediend tegen een te zijnen name gevestigde aanslag in de
persone_nbelasting, bij boger beroep
heeft zngesteld tegen de beslissing
waarbij dat bezwaar werd verworpe.n
en de administratie der directe belastingen, in weerwil van dat beroep, uitvoerend beslag op de roerende goederen van de belastingscbuldige beeft
doen Jeggen tot invordezi.ng van een
bedrag gelijk aan de betwiste belasting, is bet arrest waarbij het op de
roeren?-e goederen van de belastingscbuldzge gelegde beslag nietig en van
generlei waarde wordt verklaard naar
recbt verantwoordt, als het beslist dat
aangezien uit de datum en de vermeldingen van bet exploot van bet Jitlgieuze besla.g blijkt dat bet beslag een
maatregel tot tenuitvoerlegging is, welk~ strekt tot invordering van de belastmg waartegen beroep is ingediend,
dat beslag enkel mag worden gelegd in
de mate als bepaald in art. 301 W.I.B.
en vaststelt dat de voorwaarden van
art 301 W.LB. in casu niet zijn vervuld
(2).

3°

(1), en (2) Zie arrest A.R. nr, 9555, op dezelfde
dag m volt. terecht. gewezen door het Hof met
conclusie O.M. (Bull. en Pas., supra, nr. 433).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 9 november 1989;
Over het middel: schending van de artikelen 300, 301 en 302 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, met wijziging van
de beslissing van de eerste rechter het
uitvoerend beslag, dat ten verzoeke' van
eiser, bij exploot van de gerechtsdeurwaarder L. Dangoisse op 3 april 1986 gelegd was op de roerende goederen van
verweerder, nietig en van gener waarde
verklaart, en eiser veroordeelt tot het
verlenen van opheffing van dat uitvoerend beslag, alsook in de kosten van beide instanties, op grand: dat artikel 300
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen naar luid waarvan « het indienen
van bezwaar of van beroep geen hinderpaal vormt voor het beslag, niettegenstaande het bepaalde in artikel 1494 van
het Gerechtelijk Wetboek, noch voor de
overige maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen van
het algehele bedrag van de betw"iste belasting ... » de administratie der belastingen enkel het recht verleent om bewarend beslag te leggen; « dat uit de
analyse van de zinsbouw van de tekst
van artikel 300 blijkt dat het aldaar bedoelde beslag wordt gelijkgesteld met de
"overige maatregelen, welke ertoe strekken de invordering van de belasting te
waarborgen ... ", zodat het logisch verband, dat tussen de beide delen van de
zin wordt gelegd door het bijvoeglijk
naamwoord " overige " zou worden miskend, indien zou worden aangenomen
dat de wetgever onder het woord " beslag" het uitvoerend beslag verstaan
heeft dat geen " maatregel is welke ertoe
strekt.te waarborgen "; dat uit het geheel
van d1e overwegingen blijkt dat de verwijzing naar artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek in artikel 300 van het
W_~tboe~ van de Inkomstenbelastingen te
WlJten 1s aan onoplettendheid van de
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wetgever die tach niet de bedoeling kan
hebben gehad om aan artikel 300 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastin~
gen een zodanige betekenis te geven dat
de administratie der belastingen erdoor
het recht zou krijgen om uitvoerend beslag te leggen in geval van het indienen
van bezwaar of van beroep, zonder de
beperkende voorwaarden van artikel 301
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen na te Ieven; (... ) dat luidens voornoemd artikel 301, in geval van bezwaar
of van beroep, de belasting in hoofdsom,
opcentiemen en verhoging, vermeerderd
met de daarop betrekking hebbende interesten, wordt beschouwd als zekere en
vaststaande schuld en, evenals de kosten
van aile aard, door alle middelen tot tenuitvoerlegging, kan ingevorderd worden,
voor zover zij overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of,
wanneer zij ambtshalve werd gevestigd
bij niet-aangifte, voor zover zij niet meer
bedraagt dan de laatste belasting welke,
voor een vorig aanslagjaar, definitief gevestigd werd ten Iaste van de belastingschuldige; (... ) dat (eiser) in feite toegeeft
dat de inkomsten, waarop de litigieuze
belasting betrekking heeft, niet zijn aangegeven door (verweerder) en niet aanvoert dat de gevorderde aanslag niet
meer bedraagt dan de laatste belasting
die voor een vorig aanslagjaar gevestigd
werd; dat de voorwaarden van artikel
301 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dus in ca.su niet vervuld zijn;
dat (eiser) daarenboven subsidiair betoogt dat het uitvoerend beslag, dat
wordt gelegd terwijl de belastingen worden betwist, niet nietig is, " maar het karakter krijgt van een bewarend beslag
overeenkomstig artikel 302 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, ook
al is de dag van de verkoop vastgesteld
om te voldoen aan het vereiste van artikel 1511 van het Gerechtelijk Wetboek ";
dat de regel van artikel 302 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen enkel
betrekking heeft op de toestanden die
ontstaan na de eigenlijke invordering
van de belasting " in de mate bepaald in
artikel 301 ", wat in casu zeker niet het
geval is »,
terwijl artikel 1494 van het Gerechte·
lijk Wetboek bepaalt dat geen « uitvoerend beslag » op roerend of onroerend
goed mag worden gelegd dan krachtens
een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken; artikel 300 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen uitdrukkelijk van die bepaling afwijkt en bijgevolg aan de administratie

897

der belastingen het recht geeft om ·uitvoerend beslag · te leggen krachtens het
kohier (artikel 294 W.I.B.), ofschoon haar
schuldvordering nag niet vaststaand en
zeker is; de rechter een wettekst, die duidelijk is, niet mag uitleggen, zelfs niet
om zogezegd de werkelijke bedoeling
van de wetgever te eerbiedigen; de verwijzing naar artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek in artikel 300 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
trouwens, in strijd met wat het arrest
zegt, geenszins te wijten is aan een onoplettendheid van de wetgever; de artike·
len 300 tot 302 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen in werkelijkheid
een volkomen samenhangend geheel vormen; artikel 300, enerzijds, doelt op het
uitvoerend beslag, dat op grand van die
tekst kan worden gelegd niettegenstaande de indiening van bezwaar of van beroep, in weerwil van wat artikel 1494 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt, anderzijds doelt op de bewarende maatregelen, die worden genomen om de invordering van de belasting te waarborgep. en
waarop het bovenaangehaalde artikel
1494 niet van toepassing is; de goederen
waarop uitvoerend beslag is gelegd,
evenwel slechts kunnen worden verkocht
tot beloop van het onbetwistbaar verschuldigde bedrag van de belasting (artikel 301, « de belasting kan ingevorderd
worden, voor zover zij overeenstemt met
het bedrag van de aangegeven inkomsten ... enz.) », terwijl het beslag wordt
gehandhaafd op de goederen die niet
worden verkocht om de invordering van
het resterende gedeelte van de Pelasting
te waarborgen (artikel 302, het beslag bepaald in artikel 300 « behoudt zijn uit·
werking » ten opzichte van het overschot
van de belasting); noch artikel 300 noch
artikel 301 de rechtsgeldigheid van het
uitvoerend beslag onderwerpt -aan de
voorwaarde_ ,dat de inbeslaggenomen goederen ook werkelijk worden verkocht; ar·
tikel 301 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen weliswaar bepaalt dat in
geval van bezwaar of van beroep, de administratie de belasting terstond « kan »
invorderen, voor zover zij als een vaststaande en zekere schuld kan worden
beschouwd, maar dat artikel niet bepaalt
dat die verkoop oak nodig is opdat het
krachtens artikel 300 gelegde uitvoerend
beslag geldig zou zijn en zijn uitwerking
zou behouden; uit de artikelen 300 tot
302 van het Wetboek van de Inkomsten·
belastingen in werkelijkheid volgt dat de
administratie, zolang zij niet het algehele bedrag van de betwiste belas_ting heeft
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ingevorderd, te allen tijde uitvoerend be~
slag Jean leggen op de goederen van de
belastingschuldige, waarbij aileen de ver~
koop, tweede fase van de procedure, aan
beperkingen is onderworpen; het arrest
bijgevolg, nu het beslist dat artikel 300
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen: aan de administratie der belastingen niet het recht geeft om uitvoerend
beslag te leggen, dat de verwijzing naar
artikel 1494 van het Gerechtelijk Wethoek aan onoplettendheid te wijten is en
dat artikel 302 niet van toepassing is, zolang de administratie de belasting niet
werkelijk ingevorderd heeft in de mate
bepaald in artikel 301, de vooraan in het
middel
aangehaalde
wetsbepalingen
schendt;

Overwegende dat het middel niet
aangeeft in welk opzicht het arrest,
door te beslissen dat artikel 302 van·'
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet van toepassing is zolang de administratie de belasting
niet werkelijk ingevorderd heeft in
de mate bepaald in artikel 301 van
genoemd wetboek, artikel 302
schendt;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van die wetsbepaling aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat luidens artikel
300 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen het indienen van
bezwaar of van beroep geen hinderpaal voor het beslag vormt, niettegenstaande het bepaalde in artikel
1494 van het Gerechtelijk Wetboek,
noch voor de overige maatregelen,
welke ertoe strekken de invordering
te waarborgen van het algehele bedrag van de betwiste belasting;
Dat luidens artikel 301 van genoemd wetboek de belasting nochtans slechts door aile middelen tot
tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd, voor zover zij overeenstemt
met het bedrag van de aangegeven
inkomsten of, wanneer zij ambtshalve werd gevestigd bij niet-aangifte,
voor zover zij niet meer bedraagt
dan de laatste belasting welke, voor
een vorig aanslagjaar, definitief ge-
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vestigd werd ten laste van de belastingschuldige;
Overwegende dat het arrest, nu
het beslist dat « aangezien zoals in
casu, uit de datum en de vermeldingen van het exploot van het litigieuze beslag blijkt dat het beslag een
maatregel tot tenuitvoerlegging is,
welke strekt tot invordering van de
belasting waartegen beroep is ingediend, dat beslag enkel mag worden
gelegd in de mate als bepaald in artikel 301 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen •, een juiste
toepassing maakt van die wetsbepalingen;
Dat het arrest, nu het, zonder
dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt dat • de voorwaarden van artikel 301 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen in casu niet (... ) zijn vervuld », de beslissing volgens welke « het op de roerende goederen van verweerder gelegde uitvoerend beslag nietig en
van generlei waarde is », naar recht
verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Dat de overige overwegingen van
het arrest ten overvloede zijn gegeven en dat het middel, in zoverre
het daartegen opkomt, niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 oktober 1993 - 1e kamer -

Voorzit-

ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk-

luiflende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Bruyn en Kirkpatrick.
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KAMER -

28 oktober 1993

1° VERBINTEN!S -

BETALING - TOEREKENING VAN DE BETALINGEN - SCHULD DIE
INTEREST GEEFI' - CONTRACTUELE ZAKEN
- VERGOEDENDE INTEREST - BEGRIP.

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST -

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE
STAAT OPVOLGEN - SCHULDEN - VERBINTENISSEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLJJ.

VEN- VEREISTEN.

3° GEMEENSCHAP EN GEWEST -

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE
STAAT OPVOLGEN - SCHULDEN - VERBINTENISSEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN - VASTSTAANDE SCHULDEN - BEGRIP.

4° GEMEENSCHAP EN GEWEST -

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE
STAAT OPVOLGEN - SCHULDEN - VERBINTENISSEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN - BETALING VAN DE SCHULD - REGELMATIGE AANVRAAG - BEGRIP.

1° In contractuele zaken is art. 1254
B. W., luidens hetwelk de schuldenaar
van een schuld die interest geeft of

rentetermijnen opbrengt buiten de
toestemming van de schuldeiser, de
betaling die hij doet, niet kan toerekenen op het kapitaal eerder dan op de
rentetermijnen of de interesten, inzonderheid van toepassing op de vergoedende interest die verschuldigd is wegens vertraging bij de betaling van de
vergoeding waarop de benadeelde partij op de dag waarop de schade is ontstaan, recht heeft (1).
2° Ingevolge art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet van 16 jan. 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen en gewesten, blijft de Staat, wat
de andere uitgaven betreft dan die
welke beoogd worden in de leden 2, 3
en 4, eveneens gebonden door de op 31
dec. 1988 bestaande verplichtingen,
hetzij wanneer de betaling ervan op
die datum verschuldigd is als het gaat
over vaste uitgaven of uitgaven waar(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M., in
Pas., 1993, I, nr, 435.
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voor geen betalingsaanvraag moet
worden voorgelegd, hetzij voor d8 andere schulden, wanneer ze vaStstaan
en de betaling ervan op regelma'tige
wijze werd aangevraagd op dezelfde
datum in overeenstemming met geldende wetten en reglementen.
3° Het betwisten van een schuld volstaat

niet om haar, wat haar bestaan betreft, het karakter van vaststaande
schuld in de zin van art. 61, § 1, zesde
lid, bijzondere wet van 16 jan. 1f!89 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, te ontnemen; daartoe is ook nog vereist dat die
betwisting niet louter verzonnen ol dilatoir is, maar dat zij ernstig is, want
voldoende gegrond Jijkt; het staat aan
de bodemrechter het ernstig karakter
van de betwisting te beoordelen. (2).
4° De regelmatige aanvraag tot betaling

van een schuld vereist, in de zil). van
art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet
van 16 jan. 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, dat zij wordt gedaan overeenkomstig de regels inzake Rijkscomptabiliteit, openbare aanbestedingen, subsidies, betoelaging en soortgelijke regels; zij mag echter niet, zoals te
dezen, worden gedaan ingevolge een
dagvaarding tot vaststelling van de
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
van de Staat en tot het bekomen van
schadeloosstelling (3).
(VLAAMS GEWEST T. PUTMAN FRERES, BELGI·
SCHE STAAT - VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VERKEERSWEZEN EN OVERHEIDSBE·
DRIJVEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9496)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 juni 1991 en 11
december 1991 door het Hof van Beroep te Bergen gewezen, als gerecht
waarnaar de zaak is verwezen;
(2) Zie Cass., 11 feb. 1993, A.R. nr. 9487 (niet
en 11 april 1993, A.R. nr. 9396
(A.C., supra, nr. 172).
~epubliceerd),

(3) Cass., 24 april 1992, A.R. nr. 7818 (A.C.,
1991-92, nr, 448).
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Gelet op het arrest van het Hof
van 24 maart 1988;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1254 en 1794 van het Bur~
gerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 17 ju~
ni 1991, enerzijds, vooraf vaststelt « dat
het _Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 8 juni 1983 de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de minister van
openbare werken (... ), heeft veroordeeld
om aan (verweerster) als voorschot het
bedrag van 3.358.667 frank vermeerderd
met de interest tegen de wettelijke aanslagvoet vanaf 20 september 1967 te betalen » en « dat de Belgische Staat, ter
uitvoering van die beslissing op 2 mei
1984 (aan verweerster) het bedrag van
8.274.947 frank heeft betaald, zijnde het
voorschot van 3.358.667 frank vermeerderd met de interest tegen de wettelijke
aanslagvoet ·van 20 september 1967 tot 1
februari 1984, gekapitaliseerd op 4 mei
1984 », en, anderzijds, beslist dat verweerster recht had op de vergoeding wegens lucrum cessans, met toepassing van
artikel1794 van het Burgerlijk Wetboek,
op vergoedende interest tegen de ex
aequo et bono op 4 pet. per j aar vastgestelde rentevoet « vanaf de dag van het
oritstaan van de schade » - te weten 20
september 1967 - « tot de dag waarop
de vergoeding is geactualiseerd », en vervolgens beslist dat het op 2 mei 1984 betaalde voorschot van 8.247.947 frank
eerst meet worden toegerekend « op de
interest met toepassing van artikel 1254
van het Burgerlijk Wetboek », en doordat
het bestreden arrest van 11 december
19~1 die beslissing toepast bij de berekening van de bedragen die eiser wegens
de uitgesproken veroordeling aan verweerster moet betalen,
terwijl artikel 1794 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat de aannemer, waarvan de overeenkomst eenzijdig is beEiindigd door de opdrachtgever, recht heeft
op schadeloosstelling, inzonderheid, « ...
voor al wat hij bij die aanneming had
kunnen winnen »; de vergoedende interest behoort tot de schadeloosstelling
van die schade veroorzaakt door de eenzijdige beslissing van de opdrachtgever;
die interest de bijkomende schade vergoedt die voortvloeit uit de achterstallige
betaling van de vergoeding waarop de
aannemer recht heeft op de dag waarop
de schade is ontstaan; de vergoedende
interest, nu dat het voorwerp ervan is,
aileen verschuldigd is op hetgeen meet
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worden betaald nadat de schade is ontstaan tot volledige vergoeding ervan; het,
met toepassing van artikel 1254 van het
Burgerlijk Wetboek, toerekenen van de
betalingen tot vergoeding van de schade
ten gevolge van de eenzijdige beeindiging van de aannemingsovereenkomst
op de vergoedende interest, tot geVolg
heeft dat de aannemer een vergoeding
voor een niet bestaande schade ontvangt;
daaruit volgt dat de beslissing van het
bestreden arrest van 17 juni 1991, valgens welke het voorschot van 8.274.947
frank dat op 2 mei 1984 is betaald, « in
de eerste plaats moet worden toegerekend op de interest met toepassing van
artikel 1254 van het Burgerlijk Wethoek », die wetsbepaling en oak artikel
1794 van hetzelfde wetboek schendt:

Overwegende dat naar luid van
artikel 1254 van het Burgerlijk Wethoek, de schuldenaar van een
schuld die interest geeft of rentetermijnen opbrengt, buiten de toestemming van de schuldeiser, de betaling
die hij doet, niet kan toerekenen op
het kapitaal eerder dan op de rente·
termijnen of de interesten; dat die
bepaling, nu het te dezen overeenkomsten betreft, inzonderheid van
toepassing is op de vergoedende interest die verschuldigd is wegens
vertraging bij de betaling van de
vergoeding waarop de benadeelde
partij op de dag waarop de schade
is ontstaan, recht heeft;
Dat het bestreden arrest van 17
juni 1991 bijgevolg, door te beslissen
dat het voorschot van 8.247.947
frank dat op 2 mei 1984 is betaald
eerst, met toepassing van artikel
1254 van het Burgerlijk Wetboek, op
de vergoedende interest moet worden toegerekend, zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, ...
Over het derde middel, ...
Over het vierde middel: schending van
artikel 61, § 1, inzonderheid eerste, derde, vijfde en zesde lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en
de gewesten,
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doordat het bestreden arrest van 17 ju~
ni 1991 beslist dat de vordering van eiser
tot tussenkomst en vrijwaring tegen verweerder in cassatie niet gegrond is, welke vordering laatstgenoemde wilde doen
veroordelen tot vrijwaring van eiser voor
elke veroordeling die tegen hem in
hoofdsom, interest en kosten zou worden
uitgesproken wegens de eenzijdige
beEHndiging, met toepassing van artikel
1794 van het Burgerlijk Wetboek, van de
tussen verweerder en verweerster overeengekomen aanneming tegen vaste
prijs voor de electromechanische uitrusting van de sluis op de Leie te Harelbeke, en doordat het bestreden arrest aldus
beslist hoofdzakelijk op grand dat << de
vergoeding die het aan (verweerster) toekent ten laste is van het Vlaamse Gewest, met toepassing van het algemeen
beginsel dat is vastgelegd in artikel 61,
§ 1, eerste lid, van de bijzondere wet
(van 16 januari 1989), nu de toepassingsvoorwaarden van het derde lid niet zijn
vervuld waardoor zij ten laste van de
Staat zou kunnen blijven nu zij niet
wordt bedoeld in het zesde lid »,
terwijl het derde lid van artikel 61, § I,
van de bijzondere wet van 16 januari
1989, met afwijking van het in het eerste
lid vastgelegde beginsel inzake de overname door de gemeenschappen en de gewesten van de rechten en verplichtingen
van de Staat die betrekking hebben op
de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 8 au-

gustus 1988, bepaalt dat de Staat gebon·
den blijft door de contractuele verplichtingen die hij heeft aangegaan en vastgelegd v66r 1 januari 1989 « ten laste
van de gesplitste kredieten van het eerste deel - kredieten bestemd voor de
uitvoering van het investeringsprogramma, van de titel II - Kapitaaluitgaven,
of van de Fondsen van titel IV - Afzonderlijke sectie van de begroting, die worden gestijfd door niet gesplitste kredieten van het deel I van de titel II van de
begroting », dat wil zeggen met betrekking tot investeringen; volgens het zesde
lid van hetzelfde artikel, « wat de andere
uitgaven betreft dan deze die beoogd
worden in de leden 2, 3 en 4 ... , de Staat
eveneens gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december
1988 (...) wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd
aangevraagd op dezelfde datum in overeep.stemming met geldende wetten en reglementen »; uit die bepalingen volgt dat
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een contractuele verplichting van de
Staat, ontstaan op 31 december 1988,
waartoe hij evenwel niet gehouden is
omdat zij niet aile in het derde lid van
artikel 61, § 1, vermelde toepassingsvereisten vervult, tach te zijnen laste kan
blijven als zij de in het zesde lid van hetzelfde artikel bepaalde vereisten vervulti
de verplichting tot schadeloosstelling die
te dezen op verweerder rust wegens de
eenzij dige bei:Hndiging van de met verweerster overeengekomen aanneming,
geen verplichting is die verband houdt
met een investering - te dezen, de
electromechanische uitrusting van de
sluis op de Leie te Harelbeke - waarvoor een verplichting moest worden aangegaan ten laste van de in het derde lid
bedoelde kredieten; daaruit volgt, enerzijds, dat het bestreden arrest ten onrechte beslist « dat de verplichting tot
schadeloosstelling van appellante »
(thans verweerster) een verplichting is
die verband houdt met een investering
die, om ten laste van de Staat te zijn,
v66r 1 januari 1989 « begroot » had moeten
zijn en, anderzijds, dat het zijn beslissing dat de bepaling van het zesde lid
van artikel 61, § 1, te dezen niet kan
worden toegepast, niet naar recht verantwoordt, nu de genoemde verplichting
tot schadeloosstelling past, niet naar
recht verantwoordt, nu de genoemde verplichting tot schadeloosstelling hoegenaamd niet als een uitgave kan worden
beschouwd in de zin van dat lid, zelfs
niet als zij de toepassingsvereisten ervan
vervulde:

Over het middel van niet-ontvankelijkheid hierin bestaande dat het
middel zonder belang is, nu de
schuld op 31 december 1988 nog
werd betwist en bij gevolg niet vaststaand was in de zin van artikel 61,
§ 1, zesde lid, van de bijzondere wet
van 16 januari 1989:
Overwegende dat het betwisten
van een schuld niet volstaat om
haar, wat haar bestaan betreft, het
karakter van vaststaande schuld in
de zin van artikel 61, § 1, eerste lid,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989, te ontnemen; daartoe is oak
nog vereist dat die betwisting niet
louter verzonnen of dilatoir is, maar
dat zij ernstig is, nu zij voldoende
gegrond lijkt;
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Overwegende dat het aan de bodemrechter staat het ernstig karakter van de betwisting te beoordelen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid bijgevolg niet kan worden
aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 61, § 1,
zesde lid, van de voornoemde wet
bepaalt dat, wat de andere uitgaven
betreft dan deze die beoogd worden
in de leden 2, 3 en 4, de Staat eveneens gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december 1988 hetzij wanneer de betaling
ervan verschuldigd is op die datum
als het gaat over vaste uitgaven

waarvoor

geen

betalingsaanvraag

moet worden voorgelegd, 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;
Overwegende dat te dezen de

schuld van eiser ten aanzien van
verweerster met de eerste van die
mogelijkheden
niets
uitstaande
heeft; dat zij, wat de tweede betreft,

daarmee evenmin iets uitstaande
heeft nu zij, ongeacht of zij vaststaat, niet beschouwd kan worden
als een schuld waarvan de betaling
op regelmatige wijze is aangevraagd
in overeenstemming met de in de
zin van de voormelde bepaling geldende wetten en reglementen;
Dat de regelmatige aanvraag tot
betaling van een schuld, zeals bierhoven is gezegd, immers vereist dat
zij wordt gedaan overeenkomstig de
regels inzake Rijkscomptabiliteit,
openbare aanbestedingen, subsidies,
betoelaging en soortgelijke regels;
zij mag echter niet, zeals te dezen,
zij n gedaan ingevolge een dagvaarding tot vaststelling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
Staat en tot het verkrijgen van
schadeloosstelling;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal
Advocaten: mrs.
Gerard, Dassesse en van Heeke.
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1° VENNOOTSCHAPPEN

HANDELS·
VENNOOTSCHAPPEN - BESLOTEN VENNOOT·
SCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BEHEER - ZAAKVOERDER - BEVOEGDHEDEN - HANDELSHUUR.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
BESLOTEN
KRACHT (NIET·UITVOERING) VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VERBINDENDE KRACHT
VAN DE STATUTEN.

1° Het vonnis dat beslist dat de hoedanigheid van zaakvoerder van een
B. V.B.A. niet automatisch de hoedanigheid van bijzonder Jasthebber insluit
met de machtiging om een voorwaardelijke instemming met de hernieuwing van een handelshuur in ontvangst te nemen, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, schendt
art. 130 Vennootschappenwet, naar
luid waarvan « iedere zaakvoerder van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aile handelingen kan verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doe] van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet aileen de algemene vergadering bevoegd
is; iedere zaakvoerder de vennootschap
jegens derden vertegenwoordigt (...);
de vennootschap verbonden is door de
handelingen van de zaakvoerders
(. ••) ».
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2° Het vonnis dat beslist dat de hoedanigheid van zaakvoerder van een
B. V.B.A. niet automatisch de hoedanigheid van bijzonder lasthebber insluit
met de machtiging om een voorwaardelijke instemming met de hernieuwing van een handelshuur in ontvangst te nemen, behoudens een - in
casu niet voorhanden - andersluidende bepaling in de statuten, miskent de
verbindende kracht van de statuten

van de B. V.B.A. waarin a.m. staat dat
de vennootschap beheerd wordt door
een of meer Jasthebbers en bet beheer
over de ruimst mogelijke bevoegdheden beschikt om aile daden van beheer

en beschikking te verrichten in de zaken van de vennootschap. (Art. 1134
B.W.)
(IMMOBILIERE LEVAUX N.V.
T. MATHY FRERES UNIC-VISE B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.0097.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 september 1992 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg in
Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1984, 1987, 1988, 1989 van
het Burgerlijk Wetboek, 14, 18 van de regels betreffende de handelshuur in het
bijzon'der (wet van 30 april 1951, opgenomen in afdeling Ilbis, hoofdstuk II, titel
VIII, Boek III van genoemd wetboek),
129, 130 van titel IX van het Wetboek
van Koophandel, gewijzigd respectievelijk bij artikel 10 van de wet van 15 juli
1985 en artikel 23 van de wet van 6
maart 1973 en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, met verwijzing naar de motivering van de eerste
rechter het volgende vaststelt : « - Op
12 november 1963 sluit Franc.;:ois Levaux,
bij voor de notaris Jean Nysten verleden
authentieke akte, met (verweerster) een
handelshuurovereenkomst
betreffende
een pand, gelegen in de rempart des Arbaletriers, 28 te Vise. De huur wordt
aangegaan voor een duur van 27 j aar,
gaat in op 1 september 1963 en eindigt
op 31 augustus 1990. De jaarlijkse huurprijs wordt vastgesteld op het ge'indexeerde bedrag van 150.000 frank. Bij
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aangetekend schrijven van 28 maart
1989 richt (verweerster) aan Mevr. Levaux, erfgename van de oorspronkelijke
verhuurder, die overleden is, een aanvraag tot hernieuwing van de huur onder
dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke. - op 24 juni 1989 richten de verhuurder, zijnde mevrouw F. Dessart-Levaux, in haar hoedanigheid van vruchtgebruikster, en meneer A. Levaux, in
zijn hoedanigheid van blote eigenaar,
een aangetekend schrijven aan Emile en
Marguerite Mathy, rempart des Arbal€!triers, 28 te Vise. In dat schrijven stemt
de verhuurder in met de huurhernieuwing, maar onder andere voorwaarden
wat de duur, de huurprijs, de mogelijkheden tot overdracht of onderhuur betreft;- Op 17 juli 1989 richt A. Jourdan,
die zich voorstelt als de boekhouder van
Emile Mathy, zaakvoerder van (verweerster) een schrijven aan de verhuurder
ten einde met hem te onderhandelen
over de door hem voorgestelde nieuwe
voorwaarden »; dat het bestreden vonnis
vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, voor recht zegt dat de
huur van 12 november 1963 met ingang
van 1 september 1990 wordt hernieuwd
onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke huur, op grand dat « (eiseres) vergeefs staande houdt dat zij weliswaar haar antwoord niet heeft gestuurd
aan haar medecontractante, (verweerster), maar wei aan personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te
vertegenwoordigen, namelijk haar twee
als zaakvoerders optredende vennoten;
dat, zo de door (eiseres) aangevoerde
middelen zouden worden aangenomen,
zulks afbreuk zou doen aan de goede
gang van zaken in de vennootschappen
die enkel door hun organen kunnen handelen; dat, zolang de nietigheid of de vereffening van de vennootschap niet is uitgesproken, er een van de vennoten
onderscheiden rechtspersoon blijft bestaan, oak al heeft de belangrijkste vennoot toegegeven dat de vennootschap samenviel met zijn persoon (... ); dat de
vennootschap, wegens haar rechtspersoonlijkheid, de enige eigenares is van
haar vermogen, waaronder in casu de
rechten en verplichtingen die voortvloeien uit haar huurovereenkomst; (...) dat,
zo het antwoord van de verhuurder als
geldig zou worden beschouwd wegens de
hoedanigheid van de geadresseerden of
op grand van de leer van het schijnmandaat, zulks tot gevolg zou hebben dat
een volkomen regelmatige vennootschap
het bestaan zou worden ontzegd; dat de
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eerste rechter niettemin terecht de hypothese van de bijzondere lastgeving heeft
onderzocht, zijnde het geval waarin een
juridische entiteit, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, aan een ander volmacht
geeft om in haar plaats op te treden; dat,
behoudens uitzonderingen, de organen
van de vennootschap niet in de plaats
treden van de vennootschap zelf; dat, in
casu, het bewijs van een bijzondere lastgeving niet is geleverd en dat hieruit, in
navolging van de eerste rechter, moet
worden afgeleid dat de verhuurder niet
heeft geantwoord op de aanvraag tot
huurhernieuwing van zijn huurster », en,
met aanneming van de gronden van de
eerste rechter, « dat de regels, vervat in
de wet op de handelshuur, een sterk formalistisch karakter vertonen; (... ) dat dus
de geldigheid van het antwoord van de
verhuurder van 24 juni 1989 in die geest
moet worden onderzocht; (...) dat kan
worden aangenomen dat het antwoord
van de verhuurder op een aanvraag tot
huurhernieuwing rechtsgeldig is, wanneer het wordt gericht aan de lasthebber
van de huurder, dat het evenwel moet
gaan om een bijzondere lastgeving; dat
de hoedanigheid van zaakvoerder van
een B.V.B.A. niet automatisch de hoedanigheid van bijzonder lasthebber insluit
met de machtiging om een voorwaardelijke instemming met de hernieuwing
van de handelshuur in ontvangst te nemen behoudens een - in casu niet voorhanden - andersluidende bepaling in de
de statuten; dat, ze1fs in de veronderstelling dat die bijzondere lastgeving stilzwijgend zou kunnen verleend zijn, dan
nag vereist is dat de verhuurder daarvan
het bewijs Ievert »,

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, de statuten van eiseres in artikel 13 onder meer bepalen :
« de vennootschap wordt beheerd door
een of meer lasthebbers (... ). In het geval
dat het beheer geschiedt door een of
meer zaakvoerders, kunnen laatstgenoemden afzonderlijk optreden. Het bebeer beschikt over de ruimst mogelijke
bevoegdheden om alle daden van beheer
en beschikking te verrichten in de zaken
van de Vennootschap » ( algemene vergadering van 29 september 1987); de artikelen 129 en 130, titel IX, van het Wetboek
van Koophandel overigens bepalen dat
een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid wordt beheerd door
een of meer lasthebbers, dat iedere zaakvoerder aile handelingen kan verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwe-
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zenlijking van het doel van de vennootschap, dat iedere zaakvoerder de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en dat de vennootschap verbonden
is door de handelingen van de zaakvoerders; de zaakvoerders van verweerster,
wier hoedanigheid van zaakvoerder niet
werd betwist, zowel op grand van artikel
13 van de statuten als op grand van de
bovengenoemde artikelen 129 en 130 bevoegd waren om de brief van 24 juni
1989 met de voorwaardelijke instemming
in ontvangst te nemen voor rekening
van verweerster, aangezien zij over de
ruimst mogelijke bevoegdheden beschikten, waaronder de bevoegdheid om aile
daden van beschikking te verrichten; zo
bet vonnis, door het bewijs van een bij·
zondere lastgeving te eisen, van oordeel
is dat de lasthebber, ofschoon hij over de
ruimst mogelijke bevoegdheden beschikt
om de lastgever te vertegenwoordigen,
niettemin een bijzondere lastgeving
moet kunnen voorleggen voor een
« zaak » in de zin van artikel 1987 van
het Burgerlijk Wetboek, namelijk de geldige inontvangstneming van een voorwaardelijke instemming met de hernieuwing van een handelshuur, het een
nieuwe voorwaarde bepaalt voor de
rechtsgeldigheid van de door de lasthebber binnen de perken van zijn lastgeving
gestelde handelingen (schending van de
artikelen 1984, 1987, 1988 en 1989 van het
Burgerlijk Wetboek); het vonnis bovendien, nu de lasthebbers te dezen zaakvoerders zijn van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
'op onwettige wijze het aantal handelingen beperkt, die zij gemachtigd zijn te
stellen (schending van de artikelen 129
en 130, titel IX, van het Wetboek van
Koophandel); zo bet vonnis, door het bewijs van een bijzondere lastgeving te eisen, te verstaan heeft willen geven dat
de inontvangstneming van een voorwaar·
delijke instemming met de hernieuwing
van een handelshuur de bevoegdheden
te buiten ging van de persoon die slechts
beschikt over een in algemene bewoordingen uitgedrukte lastgeving die, luidens artikel 1988, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aileen de daden van
beheer omvat, het niet kon beslissen dat
eiseres het bewijs van zodanige bijzon·
dere lastgeving niet leverde, aangezien
de lastgeving die de wet en de statuten
van verweerster aan de zaakvoerder verlenen, anders dan de algemene lastgeving, bedoeld in artikel 1988, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, de bevoegdheid omvat om alle daden te verrichten
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in de zaken van verweerster, met inbegrip van de daden van beschikking; het
bestreden vonnis in die uitlegging de bewijskracht miskent van de statuten van
29 september 1987 van verweerster
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
de verbindende kracht ervan miskent
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek); het daarenboven de
regels inzake de vertegenwoordiging
van de besloten vennootschappen met
beperkte
aansprakelijkheid
miskent
(schending van de in het middel vermelde artikelen 129 en 130); het vonnis zowel in het ene als in het andere geval,
na te hebben vastgesteld dat de aangetekende brief waarin verweerster rechtsgeldig de hernieuwing van haar handelshuur heeft aangevraagd, ondertekend
was door haar zaakvoerders, dat de verhuurder op dezelfde wijze en binnen de
wettelijke termijn aan diezelfde personen, op het adres van verweerster, kennis gegeven heeft van andere voorwaarden, overeenkomstig artikel 14 van de in
het middel vermelde wet van 30 april
1951, niet wettig daaraan de gevolgen
kon ontzeggen die artikel 18 van genoemde wet aan een dergelijke voorwaardelijke instemming verbindt, namelijk het verval, bij het verstrijken van
een termijn van 30 dagen, van bet recht
van de huurder om zich tot de rechter te
wenden; het derhalve beide bepalingen
schendt;

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 130 van
de gecoOrdineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalt : << iedere zaakvoerder van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan aile hande!ingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doe! van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet aileen de alge·
mene vergadering bevoegd is; iedere
zaakvoerder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden (... ); de
vennootschap is verbonden door de
handelingen van de zaakvoerders
(... ) »;
Overwegende dat krachtens artikel 13 van de regelmatig overgelegde statuten van de vennootschap,
verweerster, « de vennootschap
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wordt beheerd door een of meer
lasthebbers (... ). Het beheer beschikt
over de ruimst mogelijke bevoegdheden om alle daden van beheer en
beschikking te verrichten in de zaken van de vennootschap (... );
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat het schrijven
van de verhuurder, waarin de hernieuwing van de handelshuur aan
andere voorwaarden wordt onderworpen, gericht is aan Emile en
Marguerite Mathy, rempart des Arbaletriers, 28, te Vise en dat hun
hoedanigheid van zaakvoerders van
de vennootschap, verweerster, niet
wordt betwist,
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nu het beslist dat « de hoedanigheid van zaakvoerder van een
b.v.b.a. niet automatisch de hoeda·
nigheid van bijzonder lasthebber insluit met de machtiging om een
voorwaardelijke instemming met de
hernieuwing van een handelshuur
in ontvangst te nemen, behoudens
een - in casu niet voorhanden andersluidende bepaling in de statuten », bovengenoemd artikel 130
schendt en de verbindende kracht
van de statuten van de vennootschap, verweerster, .miskent;
Dat het vonnis dus niet kon beslissen dat de verhuurder op de aanvraag tot huurhernieuwing niet geantwoord had in de bij artikel 14
van de wet op de handelshuur voorgechreven vormen;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdende in hager beroep.
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28 oktober 1993 - le kamer - Voorzit~
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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wachtrol motiveert door vast te stellen
dat de miskenning door eiser van de
door de representatieve beroepsvereniging getroffen regeling ontegenzeglijk
de toepassing ervan bemoeilijkt en een
telrortkoming uitmaakt aan de verplichtingen door de confraterniteit en
de deontologie opgelegd, behoeft bij
ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, niet uitdrukkelijk te vermelden waarin eisers gedrag de getroffen regeling moeilijk maakte (2). (Art.
97 Gw.)

4° Aan de p1•ovinciale raad van de Orde
van Apothekers komt de beoordeling
toe van de gepaste sanctie ten laste
van de apotheker die tekort is gekomen aan de deontologie, de eer en de
waardigheid van zijn ambt (3). (Art. 6,

Nr 437
1'

KAMER -

29 oktobet• 1993

2°, Apothekerswet.)

1° GENEESKUNDE APOTHEKER GISCHE FOUT -

BEROEPSORDE WACHTDIENST - DEONTOW-

(D ... P ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)

PROCEDURE.

2° APOTHEKER -

REPRESENTATIEVE BEROEPSVERENIGING - WACHTDIENST - NIETNALEVING - ARBITRAGE.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN

GEEN CONCLUSIE TUCHTZAKEN - ORDE DER APOTHEKERS BESLISSING VAN DE RAAD DER ORDE - VERMELDING VAN DE ELEMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET.

4° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDE

-

APOTHEKER- NIET NALEVEN VAN DE REGELEN VAN DE PLICHTENLEER - TUCHTMAATREGEL.

1o en 2° De bestraffing van een deontolo-

gische lout in verband met de wachtdienst van de apothekers behoort tot
de exclusieve bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde van Apothekers en dient te geschieden volgens de
procedureregels bepaald bij de Apothekerswet (1). (Art. 9, § 1, Geneeskundewet; artt. 6, 2°, en 20 e.v. Apothekers-

wet.)

3° De raad van beroep van de Orde van

Apothekers die de tuchtsantie ten laste
van een apotheker wegens het niet naJeven van een regelmatig opgestelde
(1) Zie Cass., 18 okt. 1990, A.R. nr. 8707

(A.C., 1990-91, m. 89).

ARREST

(A.R. nr. 8114)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 17 maart 1992 door de
nederlandstalige raad van beroep
van de Orde van Apothekers gewezen;
Gelet op bet verzoekscbrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gebecbt en daarvan dee! uitmaakt;
Over bet eerste middel :
Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, kracbtens artikel 6, 2', van bet koninklijk besluit
nr. 80 van 10 november 1967, de provinciale raad van de Orde van Apothekers de bevoegdbeid beeft te waken over het naleven van de regelen
van de farmaceutiscbe plicbtenleer
en over de handhaving van de eer,
de bescbeidenbeid, de eerlijkbeid en
de waardigbeid van de !eden van de
Orde;
(2) Zie Cass., 23 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr,
135) en noot A.T., 14 jan. 1993, A.R. nr. 9460
{ibid., 1993, nr. 25).
(3) Zie Cass., 17 sept. 1992, A.R. nr. 9411

(A.C., 1991-92, m. 620).
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Dat, krachtens artikel 9, § 1, van
bet koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967, de representatieve
beroepsverenigingen van apothekers
of te dien einde opgerichte groepe·
ringen wachtdiensten mogen instellen, die de bevolking een regelmatige en normale toediening van de
gezondheidszorgen waarborgen;
Overwegende dat de beteugeling
van een deontologische fout in verband met de wachtdienst behoort
tot de bevoegdheid van de provinci·
ale raad van de Orde van Apothekers en dient te geschieden volgens
de procedureregels bepaald bij voornoemd koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967, ongeacht de bepalingen van de statuten van de be·
doelde verenigingen die aan deze
bevoegdheidsregeling, die van openbare orde is, geen afbreuk mogen
doen;
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat bet tweede onderdeel afgeleid is uit de vergeefs
aangevoerde schending van bet
recht van eiser op een verschijning
voor de « arbitrageraad »;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Over bet tweede middel :
Overwegende dat bet middel niet
aangeeft op welke conclusie van eiser niet zou zijn geantwoord en niet
zegt hoe en waardoor artikel 6 van
de Grondwet zou zijn geschonden;
Overwegende dat het middel
voorts uit de omstandigheid dat de
bestreden beslissing niet vaststelt
waarin bet feit dat zijn officina op
12 november 1990 de hele dag open
was de toepassing van de regeling
van de beroepsvereniging moeilijk

maakt, afleidt dat niet bewezen is
dat eiser daardoor tekortkwam aan
de deontologie, de eer en de waar-

digheid van zijn ambt;
Overwegende dat de rechter in
tuchtzaken, bij ontstentenis van een
daartoe strekkende conclusie, niet

aile elementen behoeft te vermelden
die de toepassing van een wettelijke
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bepaling verantwoorden; dat de
appelrechter te dezen niet uitdrukkelijk hoefde te vermelden waarin
bet gedrag van eiser de getroffen regaling moeilijk maakte;
Overwegende dat voor bet overige
bet middel opkomt tegen de beoordeling, die aan de raad toekomt, van
de gepaste sanctie;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 oktober 1993 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Houtekier
en DeBruyn.

Nr. 438
1e KAMER - 29 oktober 1993

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE -

SPOEDPROCEDURE VORDERING TOT HERZIENING VAN DE VOORLOPIG
TOEGEKENDE ONTEIGENINGSVERGOEDING TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELS VAN
HET GER.W.

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE - SPOEDPROCEDURE - BEPALING
VAN DE VOORLOPIGE VERGOEDING - HERZIENING- VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG - DEVOLU'l'IEVE KRACHT
VAN HET HOGER BEROEP.

2°

1° en 2° De vordering tot herziening van

de voorlopig toegekende onteigenings~
vergoeding is onderworpen aan de re~
gels van het , Gerechtelijk Wetboek;
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hieruit volgt dat hager beroep tegen
een vonnis dat in eerste aanleg uitw
spraak doet over een vordering tot
l1erziening, het geschil zelf aanhangig

maakt bij de rechter in hager beroep
(1). (Art. 16, tweede lid, Onteigeningswet; art. 1068, Ger.W.)
(GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS T, DE MOT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0206.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1990
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt ;
schending van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstan·
digheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen,
in haar geheel en in het bijzonder artikel 16, en van artikel 1068 van het Ge~
rechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na beslist te heb~
ben dat de door eiseres ingestelde vorde~
ring tot herziening van de voorlopige
onteigeningsvergoeding, welke door de
vrederechter werd vastgesteld bij vonnis
van 28 februari 1983,- verder overweegt:
« Het door (eiseres) ter zake ingesteld
hager beroep heeft betrekking op een
procedure die geregeld is bij art. 5 van
de wet van 26 juli 1962. Deze wettelijke
bepaling werd door het Gerechtelijk Wethoek niet uitdrukkelijk opgeheven, zodat
de regels van dit wetboek betreffende de
devolutieve kracht van het hager beroep
er niet toepasselijk op zijn en het geschil
voor verdere behandeling terug naar de
eerste rechter moet verwezen worden »,
en op grand van deze overweging de
zaak voor verdere behandeling naar de
eerste rechter terugzendt;
te1wijl, naar luid van artikel 1068, eer~
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
het hager beroep van eiseres . tegen het
(1) Zie Cass., 3 feb. 1989, A.R. nr, 5966 (A.C.,
nr, 327); 12 jan. 1990, A.R. nr. 6402
(ibid., 1989-90, nr. 295); 4 dec, 1992, A.R. nr.
7725 (ibid., 1991-92, nr, 768).
1988~89,
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in eerste aanleg op 11 september
1987 gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde het ge~
schil zelf aanhangig heeft gemaakt bij
het hof van beroep, en terwijl het arrest
geen toepassing heeft gemaakt noch
diende te maken van het tweede lid van
hetzelfde artikel 1068, en terwijl, waar
het arrest verwijst naar « artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 », het blijkbaar
artikel 5 van de basiswet beoogt, en dus
de gehele wet op de onteigeningsprocedure; dat inderdaad de eigenlijke ontei~
geningsprocedure, tot en met de uit~
spraak van de vrederechter over de
voorlopige vergoeding, aan de regeling
van het Gerechtelijk Wetboek onttrok~
ken wordt; dat zulks echter niet het ge~
val is voor de vordering tot herziening;
en terwijl noch artikel 16 van de wet op
de onteigeningsprocedure, op grand
waarvan de vordering tot herziening van
de voorlopige onteigeningsvergoeding
voor de rechtbank van eerste aanleg
wordt ingeleid, noch eender welk ander
artikel van dezelfde wet enige bepaling
inhoudt die de herzieningsprocedure aan
de toepassing van de gewone regelen
van het Gerechtelijk Wetboek zou ant~
trekken; dat meer bepaald geen enkele
bepaling van de wet op de onteigenings~
procedure een voorschrift inhoudt dat, in
het kader van de herzieningsprocedure,
van de algemene regel van de devolutie~
ve kracht van het beroep uitdrukkelijk
of impliciet zou afwijken, zodat het ar~
rest, waar het beslist dat de wet van 26
juli 1962 op de onteigeningsprocedure in
haar geheel, en dus ook voor de verdere
ontwikkeling van de procedure tot her~
ziening, van het Gerechtelijk Wetboek
afwijkt derwijze dat de regeling van dit
wetboek betreffende de devolutieve
kracht van het beroep in de herzienings~
procedure niet toepasselijk is, de voor~
schriften van deze wet schendt, alsook
artikel 1068 vlm het Gerechtelijk Wethoek (schending van al de in hoofde van
dit middel aangeduide bepalingen) :
vo:t;~.nis

Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot de beslissing waarbij
de zaak voor verdere behandeling
naar de eerste rechter wordt verwezen;
Overwegende dat, volgens artikel
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, hager beroep tegen een
eindvonnis het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hager
beroep;

Nr. 439
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Overwegende dat de vordering tot
herziening voor de rechtbank van
eerste aanleg een op zichzelf staande procedure uitmaakt, die, krachtens artikel 16, tweede lid, van de
onteigeningswet van 26 juli 1962,
aan de regels van het Gerechtelijk
Wetboek is onderworpen;
Dat hieruit volgt dat, als hager beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak in eerste aanleg over een
vordering tot herziening, dit hager
beroep het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hager beroep;
Overwegende dat de appelrechters, na het beroepen vonnis te hebben vernietigd, de hoofdvordering in
herziening van eiseres en de tegenvordering van verweerders ontvankelijk verklaren maar de zaak voor
het overige verwijzen naar de eerste
rechter, op grand dat de regels van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de devolutieve kracht te dezen
niet toepasselijk zijn;
Dat zij zodoende de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ... vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het beslist de zaak terug te verwijzen
« naar de eerste rechter voor verdere behandeling wat de grand van
hoofd- en tegenvordering betreft »
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 overige kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beper kte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
29 oktober 1993 - 1c kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggevez·: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Claeys BoUUaert.

Nr. 439
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN -

VALSHEID IN GESCHRIFI'E
- GEBRUIK DOOR EEN ANDER DAN DE VERVALSER - GEBRUIK DOOR DE VERVALSER
GEWILD OF VOORZIEN - STRAFRECHTELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVALSER.

De dader van valsheid in geschrifte is
strafrechtelijk verantwoordelijk voor
het gebruik van het valse stuk dat de
door hem voorziene en gewilde voortzetting is van de valsheid, zelfs indien
het valse stuk gebruikt wordt door een
derde (1).
(ANESSIADIS)
ARREST

(A.R. nr. 6658)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel :
Overwegende dat de dader van
valsheid in geschrifte strafrechte!ijk
verantwoordelijk is voor het gebruik
van het valse stuk dat de door hem
voorziene en gewilde voortzetting is
van de valsheid, ze!fs indien dit valse stuk gebruikt wordt door een derde;
Overwegende dat de appelrechters
door hun, deels van de eerste rechter overgenomen, deels eigen, motivering, en met onaantastbare beoordeling van de bewijswaarde van de
hun overgelegde feite!ijke gegevens,
vaststellen dat de aan eiser ten laste
gelegde en in zijnen hoofde wegens
het verlenen van onmisbare hulp bewezen geachte valsheid beoogde
(1) Cass., 10 jan. 1989, A.R. nr. 2367 (A.C.,
1988-89, nr. 271).
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" een bepaalde schijntoestand te
scheppen om de Duitse schuldeiser
om de tuin te leiden » en « met (de)
geantidateerde overname het deze
schuldeiser onmogelijk te maken
zijn schuldvordering jegens (eiser)
van 800.000 frank te verhalen op de
goederen van de P.V.B.A. Greco » en
dat het kwestieuze stuk waarvan eiser bij het opstellen ervan wist welke de mogelijke hem aanbelangende
gevolgen ervan waren met dezelfde
bedoeling op 31 januari 1990 werd
gebruikt;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, waardoor zij
eisers verweer verwerpen en aldus
beantwoorden, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing ·
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt ::!iser in de
kosten.
2 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens - Verslaggever:
de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal- Advocaat: mr. H. Lievens, Gent.
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RECHTER - ZELFDE VORDERING INGESTELD
BIJ DE STRAFRECHTER - ART. 656 GER.W. TOEPASSING.

2° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

ART. 70, TWEEDE
LID, W.B.T.W. - BETALING TEN VOORDELE
VAN DE SCHATKIST - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TEGEN STRAFRECHTELIJK
VERANTWOORDELIJKE DOOR DEGENE DIE
TOT BETALING GEHOUDEN IS.

3° BURGERLIJKE
RING - BELASTING

RECHTSVORDE-

OVER DE TOEGEVOEG·
DE WAARDE - ART. 70, TW'EEDE LID, W.RT.W.
- BETALING TEN VOORDELE VAN DE SCHATKIST - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TEGEN STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE DOOR DEGENE DIE TOT BETALING GEHOUDEN IS.

1o Art. 565 Ger. W. vindt geen toepassing
voor de strafrechter, zodat niets een

benadeelde belet, wanneer hij een vordering tot schadevergoeding heeft ingesteld voor de burgerlijke rechter, nadien dezelfde vordering, ter gelegenheid van strafvervolging, aanhangig te
maken bij de strafrechter (1).
2' en 3' Art. 70, tweede lid, W.B.T. W.
staat er niet aan in de weg dat hij die
overeenkomstig die wetsbepaling tot
een betaling ten voordele van de
Schatkist is gehouden, voor de strafrechter een vordering tot schadevergoeding instelt tegen degene wiens
strafbare gedraging de oorzaak is van
de verplichting tot betaling van die
geldboete.
{SEELDRAYERS
T. B.V.B.A. BROUWERIJ PERNEEL EA)
ARREST

(A.R. nr. 6667)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 april 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Nr. 440
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Jo BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING

INGESTELD

BIJ

DE

BURGERLIJKE

(1) Zie : Cass., 18 mei 1993, A.R. nr. 6305
(A.C., 1993, nr. 241); R. DECLERCQ, Raakvlakken
gerechtelijk privaatrecht-strafprocesrecht, in :
Procesrecht vandaag (Bibliotheek van gerechtelijk recht, Redactie: M. Storme), 32 (nr.B); R.
VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, nrs. 66-70.
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I. Op de voorziening van Franciscus Seeldrayers, beklaagde :
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de

door de verweersters tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Over het derde middel: schending van
artikel 565, 5°, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest oordeelt dat « de
omstandigheid dat een vordering met betrekking tot de eis (van tweede verweerster) hangende is voor de burgerlijke
rechter huidige vordering niet in de weg
staat en geen beslissing terzake door de
burgerlijke rechter werd getroffen » (pa-

gina 9),
terwijl de zaak hangende was, enerzijds, voor de 13e correctionele kamer
van het hof van beroep, anderzijds, voor
de ae burgerlijke kamer van het hof van
beroep; overeenkomstig artikel 565, 5°,
van bet Gerechtelijk Wetboek de rechtbank waartoe men zich het eerst wendt,
voorrang heeft boven die waarvoor de
zaak later wordt aangebracht, zodat het
arrest niet wettig, d.i. zonder artikel 565,

5', van het Gerechtelijk Wetboek te
schenden, kon oordelen dat « de omstandigheid dat een vordering met betrekking tot deze eis hangende is voor de
burgerlijke rechter huidige vordering
niet in de weg staat nu geen beslissing
terzake door de burgerlijke rechter werd
getroffen » (pagina 9), nu de datum van
inleiding van de vordering determinerend is wanneer het om twee gerechten
van dezelfde rang gaat en het arrest ten
onrechte geen rekening houdt met dit
wettelijk criterium doch het in artikel
565, 5°, Ger.W. niet voorziene criterium
toepast:

Overwegende dat artikel 565 van
het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing vindt voor de strafrechter;
Overwegende dat niets een benadeelde belet, wanneer hij een verdering tot schadevergoeding heeft ingesteld voor de burgerlijke rechter,
nadien dezelfde vordering, ter gelegenheid van strafvervolgingen die
wegens een misdrijf worden ingesteld, aanhangig te maken bij de
strafrechter;
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Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: schending

van de artikelen 97 van de Grondwet,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
50, 51, 52, 53, § I, 70 van het B.T.W.-Wetboek,
doordat het arrest eiser op burgerlijk
gebied veroordeelt tot betaling aan eerste verweerster van bet bedrag van
1.648.784 frank en aan tweede verweerster van de som van 838.235 frank, telkens te vermeerderen met de intresten;
het arrest met betrekking tot de vorderingen van verweersters oordeelt: « Dat,
zonder het plegen van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen, deze bedragen
niet zouden zijn verschuldigd geweest en
derhalve niet zouden zijn ge'ind ten laste
van deze burgerlijke partij die inmiddels
terzake belastingsplichtig was geworden;
(...) dat de stelling van (eiser) nopens het
doorbreken van oorzakelijk verband niet
kan worden bijgetreden, want: - de betaling van de boetes en intresten maakt
een schade uit in hoofde van wie de belasting kweet; - deze schade zou niet
tot stand zijn gekomen mocht (eiser) de
bewezen feiten niet hebben gepleegd, nu
voornoemde belastingsplichtige niet,
minstens niet in dezelfde omstandighe~
den, zou zijn aangesproken ter kwijting
van deze bedragen; - (eiser) heeft er
zich contractueel toe verbonden de vernoemde bedragen voor zijn rekening te
nemen en is derhalve contractueel gehouden tot betaling van deze bedragen
aan de belastingsplichtige die ze heeft
betaald; - de wettelijke bepalingen op
grand waarvan de belastingsplichtige
heeft betaald doorbreken het oorzakelijk
verband tussen het misdrijf gepleegd
door de beklaagde en schade opgelopen
door de belastingsplichtige niet want aan
deze wetsbepalingen ligt geenszins de
bedoeling ten grondslag dat de erin vermelde lasten definitief bij de belastingsplichtige blijven liggen die in de fiscale
plichten trad van degene die het misdrijf
pleegde; het bestaan van de contractuele
plicht van de beklaagde om de door zijn
misdrijf in hoofde van de belastingsplichtige ontstane Iasten te betalen, met
andere woorden om de uit het misdrijf
ontstane schade te vergoeden, staat
geenszins de huidige vordering spruitend
uit het gepleegde misdrijf in de weg »
(pagina's B-9),

terwijl, eerste onderdeel, het causaal
verband tussen een fout en de schade
verbroken wordt wanneer zich tussen de
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fout en de schade een eigen juridische
oorzaak komt vestigen, die op zichzelf de
uitgave rechtvaardigt van de als schade
gekwalificeerde som; artikel 70 van de
B.T.W.-Wet bepaalt dat de geldboete individueel verschuldigd is door ieder die
krachtens de artikelen 50 tot 52 en 53,
§ 1, of krachtens de ter uitvoering ervan
gegeven regelen, gehouden is tot voldoening van de belasting; de bewoordingen
die de wetgever heeft gebruikt om het
door hem ingevoerde systeem te bepalen
duidelijk zijn en de draagwijdte ervan
niet moet worden uitgelegd; uit de bewoordingen van artikel 70 van de B.T.W.

duidelijk en ongetwijfeld blijkt dat de

geldboete verschuldigd is door degene
die tot voldoening van de belasting gehouden is; uit het arrest blijkt dat de
verweersters de belastingplichtigen zijn
(pagina 9); zodat het arrest niet wettig
kan oordelen dat « de wettelijke bepalingen op grand waarvan de belastingsplichtige heeft betaald (...) het oorzakelijk verband tussen het misdrijf gepleegd
door (eiser) en schade opgelopen door de
belastingplichtige niet doorbreken want
aan deze wetsbepalingen geenszins de
bedoeling ten grondslag ligt dat de erin
vermelde lasten definitief bij de belastingsplichtige blijven liggen die in de fiscale plichten trad van degene die het
misdrijf pleegde » (pagina's 8, 9); het arrest aldus aile in het middel aangehaalde
bepalingen schendt;

plichting tot betaling van de geldboete;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eiser
sub I in de kosten van zijn voorziening; veroordeelt de eiseressen sub
II in de kosten van haar voorzieningen.
1

2 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Biitzler.

Nr. 441

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
niet zeggen dat de geldboete niet
verschuldigd zou zijn door degene
die tot betaling van de belasting gehouden is;
Dat zij door hun motivering terecht vaststellen dat de door artikel
70, tweede lid, van het B.T.W.-Wetboek gedane aanwijzing van degene
die tot betaling van de geldboete gehouden is, enkel het gehouden zijn
ten opzichte van de Schatkist betreft; dat die bepaling er niet aan in
de weg staat dat hij die, overeenkomstig die wetsbepaling tot een betaling ten voordele van de Schatkist
is gehouden voor de strafrechter
een vordering tot schadevergoeding
instelt tegen degene wiens strafbare
gedraging de oorzaak is van de ver-
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1° MJSDRIJF -

ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL - EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - UITERLIJK WAARNEEMBARE GEDRAGING.

2° DIENSTPLICHT

GEWETENSBEZWAARDE - TEKORTKOMING AAN OPGELEGDE VERPLICHTINGEN EN DIENSTEN.

1° Elk misdrijf vereist een materieel be-

st-anddeel, zijnde een uiterlijk waarneembare gedraging die krenkend of
gevaarlijk wordt geacht voor beschermde waarde of rechtsgoederen
(1).

1

(1) Zie L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handnrs. 293 e.v.

hoek Belgisch stJ:afrecht,
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2° Niet naar recht verantwoord is de veroordeling van een gewetensbezwaarde
wegens overtrading van art. 31 wet 20
feb. 1980, wanneer niet wordt aangetoond dat hij daadwerkelijk is tekortgekomen aan de verplichtingen en
diensten die hem als gewetensbezwaarde waren opgelegd.
(SUJJS)
ARREST

(A.R. nr. 6709)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 10 april 1992 door bet
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat elk misdrijf een
materieel bestanddeel vereist, zijnde
een uiterlijk waarneembare gedraging die krenkend of gevaarlijk
wordt geacht voor beschermde
waarden of rechtsgoederen;
Overwegende dat eiser werd vervolgd en veroordeeld om « in overtreding met artikel 31 van de wet
van 20 februari 1980, als voor de civiele bescherming of voor taken van
openbaar nut bepaald in artikel
21 aangewezen gewetensbezwaarde
zich aan zijn verplichtingen te heb~
ben onttrokken, geweigerd te hebben deel te nemen aan een bevolen
dienst of zich opzettelijk onthouden
te hebben die dienst uit te voeren »;
Overwegende dat aldus aan eiser
wordt verweten in zijn hoedanigheid
van gewetensbewaarde
welke
hoedanigheid hij alleszins had ongeacht zijn visie daaromtrent - aan
de uit die hoedanigheid voortvloeiende verplichtingen en diensten te
zijn tekortgekomen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun, deels van de eerste rechter overgenomen en deels eigen motivering de mogelijkheid aanvaarden
dat eiser - zoals hij beweert - gedurende zijn volledige dienstperiode
aanwezig is geweest in de aangewe-
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zen instelling en daar
zij het onder de door hem vooropgestelde
hoedanigheid van « actief vrijwilliger » - hetzelfde werk bleef verrichten;
Overwegende dat de appelrechters
door hun vaststellingen en gevolgtrekkingen niet aantonen dat eiser, ongeacht de door hem aan zij n
hoedanigheid gegeven benaming,
daadwerkelijk tekortgekomen is
aan de verplichtingen en diensten
die hem als gewetensbezwaarde waren opgelegd;
Dat zij door hun motivering de
veroordeling van eiser niet naar
recht verantwoorden;
Dat bet middel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht bet
tweede middel dat niet tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
2 november 1993 - 2a kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. F.
Smeets en Th. Bergers, Antwerpen.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART 6.1 STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER-
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STEKVONNIS - VERZET - BEKLAAGDE - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER
- BEGRIP.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSTEKVONNIS - VERZET - BEKLAAGDE - VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER - BEGRIP.

to en 2° Uit de enkele omstandigheid dat
het vonnis op verzet van de beklaagde
door dezelfde rechters is gewezen als
het vonnis bij verstek, valt niet af te
Jeiden dat het op verzet gewezen vonnis niet is geveld door een onafhankelijlce en onpartijdige rechterlijke instantie in de zin van art. 6.1 E. V.R.M.
(1).
(VAN DEN HOEK)
ARREST

Nr. 443

weging die in het middel is aangehaald en die de redenen opgeeft
waarom zij zich bij de aangehaalda
rechtspraak aansluiten, het in het
middel vermelde betoog van eiser
met opgave van redenen verwerpen
en beantwoorden;
Oat het middel niet kan worden
aangenomen:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijklui·
dende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal Advocaat : mr. J.
Verstraete, Antwerpen.

(A.R. nr. 6824)

HET HOF; - Gelet op het bestre·
den vonnis, op 22 april 1992 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel :
Overwegende dat uit de loutere
omstandigheid dat door het verzet
de zaak wordt teruggebracht voor
het rechtscollege dat bij verstek
heeft beslist en dat te dezen was samengesteld uit dezelfde rechters die
reeds bij verstek uitspraak hadden
gedaan, niet kan worden afgeleid
dat die rechters, nu zij bij hun beslissing bij verstek geen kennis konden hebben van de middelen van
verdediging die de beklaagde eventueel kon Iaten gelden, geen onafhankelijke en onpartijdige rechters
zouden zijn in de zin van artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden;
Overwegende dat voor het overige, de appelrechters, door de over(1) Cass., 3 feb. 1987, A.R. nr. 684 (A.C.,
1986-87, nr. 323).
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3 november 1993
RECHTSVORDERING

SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - ONOPZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN OF VERWONDINGEN RECHTSTREEKSE DAGVAARD!NG DOOR EEN VAN DE
GETROFFENEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ANDERE GETROFFENEN - ONTVANKELIJKHEID.

De rechtstreekse dagvaarding die aan de
beklaagde is betekend door een getroffene van onopzettelijk toegebrachte
slagen of verwondingen, brengt de
strafvordering op gang ten aanzien
van aile slagen of verwondingen die
door hetzelfde gebrek aan voorzichtigh"eid of voorzorg zijn veroorzaakt, wie
de getroffenen ook mogen zijn; derhalve is ontvankelijk de op dezelfde on-

Nr. 443

HOF VAN CASSATIE

voorzichtigheid gegronde burgerlijke
rechtsvordering van een ieder die beweert door het misdrijf benadeeld te
zijn (1).
(NEVELSTEEN E.A. T. STASSE E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 373)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. ...
II. Op de voorziening van Emile
Lefebvre, beklaagde :

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen, die
tegen eiser zijn ingesteld door :
4. de overige verweerders :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 3, 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 63, 199, 200 van het Wetboek van
Strafvordering, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de ten
laste gelegde feiten, die zijn omschreven
in de rechtstreekse dagvaardingen van
13 februari 1990 (doden door onvoorzichtigheid van Christian Hannuise en toebrengen van slagen en verwondingen
door onvoorzichtigheid aan Jeanine Zalewski) en van 24 januari 1991 (toebren~
gen van slagen en verwondingen door
onvoorzichtigheid aan Odette Desreu~
maux en Christine Calonne), tegen eiser
bewezen verklaart op de strafvorderin~
gen en hem uit dien hoofde strafrechte~
lijk veroordeelt; dat het vervolgens, op
burgerlijk gebied, eiser veroordeelt tot
betaling van schadevergoeding aan Pascal Stasse, de N.V. De Verenigde Mees~
ters, Marie-Lise Grossemy, Serge Par~
mentier, Simonne Verstichel, Roger Cor(1) Zie Cass., 6 okt. 1982, AR. nr, 2192 (A.C.,
1982-83, nr. 95).
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rea, het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Dani€1 Parent, de
N.V. Le Mans, Bernard Tonniau, de N.V.
D'Ieteren Lease, Marc Nevelsteen, de
N.V. Amma, Bernard Tonniau, Jocelyne
Cocu, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en Jean-Marie Delcourt, op
grond dat « de gedaagde Lefebvre de
ontvankelijkheid betwist van de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen hem
zijn ingesteld wegens slagen en verwondingen, door onvoorzichtigheid toegebracht aan Danielle Gerard, Albert Donnet, Josset Decruyenaere, Marie-Lise
Grossemy, Simonne Verstichel, Bernard
Tonniau, Jocelyne Cocu, Sandrine Tonni~
au, Francis Trouillet, Jacqueline Lemaire, Guillaume Trouillet, Romain Trouillet, Pascal Stasse, Serge Parmentier,
Roger Correa, Emmanuel Correa en MichE!le Correa, op grond dat de telastleggingen, ten gevolge van een verkeerde
omschrijving, slechts doden door onvoorzichtigheid van Christian Hannuise en
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen aan Jeanine Zalewski,
Odile Desreumaux en Christine Calonne
in aanmerking hebben genomen »; « dat
die redenering niet kan worden gevolgd »; « dat immers, de rechtstreekse
dagvaarding, die, zoals in casu, aan een
beklaagde wordt betekend door personen
die beweren persoonlijk door een misdrijf te zijn benadeeld, de strafvordering
met betrekking tot dat misdrijf op gang
brengt, wie oak de slachtoffers mogen
geweest zijn; overeenkomstig de artikelen 3 van de wet van 17 april 1878 en 63
van het Wetboek van Strafvordering, hij
die beweert persoonlijk te zijn benadeeld
door het misdrijf waarvoor de strafvordering is ingesteld, dat wil zeggen hij die
aantoont dat hij het slachtoffer kon geweest zijn van het misdrijf, een burgerlijke rechtsvordering kan instellen voor
de strafrechter; de feitenrechter op onaantastbare wijze en in feite oordeelt of
die voorwaarde is vervuld »; « dat in casu
uit de voorafgaande uiteenzetting blijkt
dat de gedaagde Lefebvre zich schuldig
gemaakt heeft aan een enkel misdrijf,
dat aan de oorsprong ligt van het liti~
gieuze ongeval en van aile, door de
slachtoffers van dat ongeval geleden
schade »; « dat derhalve de burgerlijke
rechtsvorderingen, die zijn ingesteld zoals hierboven is gezegd, ontvankelijk
zijn »,
terwijl de strafrechter enkel schadevergoeding mag toekennen aan een burgerlijke partij, wanneer hij vaststelt dat
het gaat om schadevergoeding voor het
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als misdrijf omschreven feit, waarvan hij
kennis genomen heeft en dat hij bewezen verklaart, niet ontvankelijk is de eis
waarbij een burgerlijke partij voor de
strafrechter vergoeding vordert van
schade veroorzaakt door een misdrijf
waarvoor de beklaagde niet wordt vervolgd; de opgave van nieuwe benadeelde
personen in de telastleggingen van slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid een nieuwe telastlegging is die bij
de oorspronkelijke komt; het bestreden
arrest bijgevolg, nu het eiser veroordeelt
tot betaling van schadevergoeding aan
Pascal Stasse, de N.V. De Verenigde
Meesters, Marie-Lise Grossemy, Serge
Parmentier, Simonne Verstichel, Roger
Correa, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Daniel Parent, de
N.V. Le Mans, Bernard Tonniau, de N.V.
D'Ieteren Lease, Marc Nevelsteen, de
N.V. Amma, Bernard Tonniau, Jocelyne
Cocu, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en Jean-Marie Delcourt, vorderingen van burgerlijke partijen toewijst
met betrekking tot misdrijven waarvoor
eiser niet werd vervolgd, waarvan de
rechters geen kennis genomen hebben
en die zij niet bewezen hebben kunnen
verklaren (schending van de artikelen 3,
4 van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, 63 van het Wethoek van Strafvordering, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek), en zeker
niet tijdens de appelconclusie in de loop
waarvan feiten die niet in de dagvaarding vermeld staan niet kunnen worden
bewezen verklaard, zelfs niet na een
nieuwe dagvaarding tot vrijwillige verschijning (schending van de artikelen
199 en 200 van het Wetboek van Strafvordering), nu in de rechtstreekse dagvaardingen aan eiser geen andere misdrijven worden verweten dan het doden,
door onvoorzichtigheid, van Christian
Hannuise en het door onvoorzichtigheid
toebrengen van slagen en verwondingen
aan Jeanine Zalewski, Odile Desreumaux en Christine Calonne :

kelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek zijn omschreven, bestaan
in een gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg, dat zowel de dood, slagen
of verwondingen als schade aan goederen kan veroorzaken;
Overwegende dat die aan eiser betekende rechtstreekse dagvaardingen om te verschijnen wegens slagen of verwondingen ten gevolge
van een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, de strafvordering op
gang hebben gebracht ten aanzien
van aile slagen of verwondingen die
door dit gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg zij n veroorzaakt, wie de
slachtoffers oak mogen zijn; dat de
verweerders, die beweerden persoonlijk door die misdrijven te zijn
benadeeld, dus tegen eiser een burgerlijke rechtsvordering voor de
strafrechter mochten instellen wegens dat gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg; dat de burgerlijke
rechtsvorderingen tot vergoeding
van de lichamelijke schade van andere dan de in de rechtstreekse dagvaarding genoemde personen, en
van de schade aan goederen, op die
misdrijven zijn gegrond;
Overwegende dat, nu het arrest,
zoals uit het antwoord op het eerste
middel blijkt, wettig heeft beslist
dat het tegen eiser bewezen verklaarde gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg ontegensprekelijk de
oorzaak was geweest van het ongeval en van de daardoor veroorzaakte
schade, het hof van beroep geen van
de in het middel aangevoerde wetsbepalingen heeft geschonden door
eiser te veroordelen tot vergoeding
van die schade;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aan eiser in de rechtstreekse dagvaardingen van 13 februari 1990 en 24 januari 1991 ten
laste gelegde misdrijven doden en
onopzettelijk toebrengen van slagen
of verwondingen, bewezen zijn;

Oat het middel faalt naar recht;

Overwegende dat de misdrijven,
waarvan sprake is in de rechtstreekse dagvaardingen en die in de arti-

3 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten:
mrs. Dassesse, Draps, De Bruyn, Simont
en Biitzler.
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1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)AMBTELIJKE OPDRACHT AAN EEN VREEEMDE
OVERHEID - UITVOERING - TOEPASSING
VAN DE VREEMDE WET.

De vreemde overheid die een ambtelijke
opdracht van een Belgische rechter

uitvoert, handelt krachtens een be~
voegdheid die haar rechtstreeks door
haar nationale wet is toegekend; de
wet die de uitvoering van die ambtelijke opdracht regelt, is de wet van de
overheid tot wie het verzoek is gericht
(1).
(OLIVIERS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P. 93.0503.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, inzonderheid 1, 4 van het Europese Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te
Straatsburg, 435 van de Spaanse procedurewet, 229, 238, inzonderheid 3'\ van
de Spaanse wet houdende inrichting van
de Rechterlijke Macht en 24 van de
Spaanse Grondwet, 31, 48, 84, 85 van het
Wetboek van Strafvordering, 9 van de
wet van 7 april 1919 betreffende de gerechtelijke politie, 45 van de wet van 8
augustus 1992 op het politieambt, 873,
874 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, alsook van de regels betreffende
de uitsluiting van bewijzen in strafzaken,

doordat het bestreden arrest het aan
eiser ten laste gelegde feit bewezen verklaart en hem veroordeelt tot een gevan(1) Cass., 30 april 1985, A.R. nr. 9447 (A.C.,
1984-85, nr. 525).
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genisstraf en een geldboete; dat het bestreden arrest het proces-verbaal van de
hoofdinspecteur Dorao waarin de verklaringen zijn opgenomen, die Jacques Roy
te Mellila in Spanje op 11 augustus 1988
had afgelegd in het kader van de ambtelijke opdracht, weigert uit de debatten te
weren en de beslissing grondt op dat
proces-verbaal; dat het bestreden arrest
beslist « dat de Belgische gerechten niet
bevoegd zijn om de onregelmatigheden
te onderzoeken van de akten van een
vreemde rechterlijke overheid, zodat het
hof van beroep niet dient na te gaan of
het verhoor, dat de gerechtelijke politie
van Mellila in opdracht van de Spaanse
onderzoeksrechter, die hiertoe was aangezocht bij een internationale ambtelijke opdracht, op 11 augustus 1988 van Jacques
Roy afgenomen had, en dat plaatshad in
aanwezigheid van twee leden van de Belgische gerechtelijke politie, regelmatig
was naar de vorm; dat zelfs in de veronderstelling dat het verhoor onregelmatig
zou geweest zijn omdat het in het Frans
afgenomen was en de vragen rechtstreeks door de !eden van de Belgische
gerechtelijke politie Dorao en Paquay
waren gesteld, dan nag moet worden
vastgesteld dat laatstgenoemden, in hun
hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie, bevoegd en zelfs verplicht
waren om aile binnen en buiten de grenzen van het Rijk verkregen gegevens te
verzamelen, ten einde de ontdekking van
de waarheid te vergemakkelijken; dat,
gelet op dat doel, niets eraan in de weg
stand dat zij zich met het goedvinden
van de Spaanse autoriteiten rechtstreeks
onderhielden met Jacques Roy in de gevangenis van Mellila en de inhoud van
dat gesprek optekenden in een procesverbaal, »

terwijl, eerste onderdeel, de strafrechter bevoegd en verplicht is na te gaan of
de aan zijn oordeel onderworpen bewijselementen zijn verkregen overeenkom~tig de ter zake toepasselijke wetsbepalmgen en de algemene rechtsbeginselen·
de Belgische rechter bevoegd en ver~
plicht is de regelmatigheid te beoordelen
van een door een vreemde rechterlijke
overheid ter uitvoering van een ambtelijke opdracht verrichte daad van onderzoek; de wet die de uitvoering van een
ambtelijke opdracht regelt de wet van de
aangezochte overheid is, dat is in casu
de Spaanse wet; de strafrechter aldus de
betekenis en de draagwijdte van de
vreemde wet moet onderzoeken, wanneer hij de regelmatigheid van de bewij-
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zen nagaat; eiser in zijn conclusie aanvoerde dat de ambtelijke opdracht in het
Spaans diende te verlopen en door
Spaanse politieofficieren of door een
Spaanse rechter diende te worden uitgevoerd, en dat die opdracht, in zoverre zij
in het Frans is verlopen en de vragen
rechtstreeks werden gesteld door de leden van de Belgische gerechtelijke politie, niet is uitgevoerd overeenkomstig
het Spaanse recht, zodat het bestreden
arrest, door te beslissen dat de Belgische
rechtscolleges niet bevoegd zijn om de
onregelmatigheden te onderzoeken van
de akten van een vreemde rechterlijke
overheid, de artikelen 84 en 85 van het
Wetboek van Strafvordering en 873 en
874 van het Gerechtelijk Wetboek heeft

geschonden en de regels betreffende de
uitsluiting van bewijzen in strafzaken
heeft miskend; het bestreden arrest althans, door te weigeren na te gaan of,
zoals eiser betoogde, de ambtelijke opdracht niet in strijd met het daarop toepasselijke Spaanse recht is uitgevoerd,
Uw hoog rechtscollege in de onmogelijkheid stelt de wettigheid ervan na te gaan
en dus noch regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van alle overige in het
middel aangewezen bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
veroordeling van eiser onder meer

grondt op « het proces-verbaal van
23 (lees 18) augustus 1988 van de
hoofdinspecteur (van de Belgische
gerechtelijke politie) Dorao, waarin
de verklaringen zijn opgenomen, die

Jacques Roy op 11 augustus 1988 te
Mellila had afgelegd in het kader
van de (door de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik aan de Spaanse autoriteiten gerichte) ambte!ijke opdracht "• en beslist dat het hof van
beroep niet client na te gaan of het
in het kader van de ambtelijke opdracht op die plaats en op die datum afgenomen verhoor van die persoon al dan niet « onregelmatig is

(volgens de Spaanse wet), omdat het
in het Frans afgenomen werd en de

vragen rechtstreeks door de !eden
van de Belgische gerechtelijke poli-

Nr. 444

tie Dorao en Paquay werden gesteld, op grond " dat de Belgische
rechtscolleges niet bevoegd zijn om
de onregelmatigheden na te gaan
van de akten van een vreemde overheid »;
Overwegende, enerzijds, dat de

rechter zijn overtuiging enkel mag
gronden op regelmatig verkregen
bewijselementen die daarenboven
aan de tegenspraak van de partijen
moeten zijn onderworpen;

Overwegende, anderzijds, dat de
overheid die een ambtelijke opdracht uitvoert, niet handelt krachtens een bevoegdheid die haar door
de verzoekende overheid is toege-

kend, maar krachtens een bevoegdheid die haar rechtstreeks door haar
nationale wet is toegekend; dat de
wet die de uitvoering van die ambtelijke opdracht regelt, noodzakelijkerwijze de wet van de overheid is
tot wie het verzoek gericht is;
Overwegende derhalve dat het arrest, nu het erop wijst dat eiser geconcludeerd en gepleit heeft " dat
het proces-verbaal bevattende het
verhoor van Jacques Roy, dat op 11
augustus 1988 te Mellila werd afgenomen in het kader van een door de
procureur des Konings te Luik aan
de Spaanse rechterlijke autoriteiten
gerichte ambtelijke opdracht, moet
worden nietigverklaard, of althans
uit de debatten moet worden geweerd » op grand onder meer dat
« de ondervraging van Jacques Roy
op 11 augustus 1988 geschiedde op
initiatief van de inspecteurs van de

Belgische gerechtelijke politie, die
zich rechtstreeks, in het Frans, tot
hem richtten » en « dat die verkla-

ring aldus onregelmatig is verkregen, aangezien Jacques Roy, volgens
de Spaanse wet, door de Spaanse
overheid, in het Spaans en met de

bijstand van een beedigd vertaler
had moeten worden ondervraagd »,
niet wettig kon weigeren na te gaan
of bovengenoemd verhoor in dat opzicht voldeed aan de vereisten van
de Spaanse wet;
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Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

4° ADOPTIE -

GEADOPI'EERDE - MINDERJARIG KIND - TOESTEMMING - VADER MOEDER - INTREKKING - HOMOLOGATIE
VAN DE ADOPI'IE - WETIIGHEID - VEREISTE.

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het eerste
middel en van bet tweede middel,
die niet kunnen leiden tot cassatie
zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; ...
3 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

5° ADOPTIE -

WETIIGE REDENEN -

BE-

GRIP.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

VER-

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8 PRIVE- EN GEZINSLEVEN - ADOPI'IE - GEADOPI'EERDE - MINDERJARIG KIND - HOMOLOGATIE VAN DE ADOPTIE - CRITERIUM.

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET
KIND - ART. 21 - ADOPI'IE - GEADOPI'EERDE - MINDERJARIG KIND - HOMOLOGATIE
VAN DE ADOPI'IE - CRITERIUM.

1°, 2° en 3° De staat van een persoon van
Amerikaanse nationaliteit wordt niet
door zijn nationale wet geregeld, maar
door die van zijn woonplaats; daaruit
volgt dat de wet van de woonplaats
van de geadopteerde wordt toegepast
voor de toestemming in zijn adoptie.
(Art. 344, § 3, B.W.).
4° Wanneer de bij art. 348 B. W. voor
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1° ADOPTIE -

GEADOPI'EERDE

-

TOE-

STEMMING - REGELS - PERSOONLIJK STATUUT - AMERIKAANSE NATIONALITEIT TOEPASSELIJKE WET.

2° VREEMDE WET -

ADOPTIE - GEADOPTEERDE - PERSOONLIJK STATUU'r - AMERIKAANSE NATIONALITEIT - TOESTEMMING
- REGELS - TOEPASSELIJKE WET.

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN - TOEPASSING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE -

ADOPI'IE -

adoptie van een minderjarige vereiste
toestemming van de vader en de moeder of van een hunner rechtsgeldig is
gegeven overeenkomstig de vormvereisten van art. 349, derde lid, van hetzelfde wetboek, kan de rechter, zelfs
indien degene die aldus zijn toestemming heeft gegeven ze naderhand intrekt, de adoptie wettig homologeren;
maar hij kan, b1)' de beoordeh'ng van
de wettige redenen voor adoptie, gezien zijn verplichting om daarbij alle
wettige belangen in aanmerking te nemen, de intrekking van de toestemming niet buiten beschouwing Jaten
(1).
5° Bij de beslissing over de homologatie
van de adoptie van een minderjarig
kind, moet de rechter onder meer nagaan of de adoptie op wettige redenen
steunt; hij besluit naar recht dat er
wettige redenen zijn tot adoptie, als
uit zijn feitelijke beoordeling van de
omstandigheden van de zaak blijkt dat

GE-

ADOPI'EERDE- TOESTEMMING- REGELS -

PERSOONLIJK STATUUT - AMERIKAANSE NATIONALITEIT - TOEPASSELIJKE WET,

(1) Cass., 18 juni 1981, A.R. nr, 6317 (A.C.,
1980-81, nr. 605).
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rekening is gehouden met bet belang
van het kind; bij de homologatie van
de adoptie, behoeft hij niet vast te stellen dat de vader of de moeder zich

niet om

«

de persoon van het kind

heeft bekommerd of diens gezondheid,

veiligheid of zedelijkheid in gevaar
heeft gebracht », welke voorwaarde is
vereist voor het uitspreken van de
adoptie waarin de vader of de moeder
heeft geweigerd toe te stemmen. (Art.
343, 350, § 3, laatste lid, 353, § I, B.W.)
6° en 7° Noch art. 8 E. VR.M., noch de
bepalingen van bet Verdrag inzake de
Rechten van de Kind verplichten de
rechtbanken eri"oe bij de homologatie
van een adoptie de bloedbanden als
hoofdzaak te beschouwen; het belang
van bet kind is daarbij de voornaamste overweging. (Art. 8 E.V.R.M.; art.
21, Verdrag inzake de Rechten van de
Kind, aangenomen te New York op 20
nov. 1989, goedgekeurd bij deer. Fr.
Gem. 3 juli 1991.)
(Y... T. M.. ., G... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9613)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1992 door de
j eugdkamer van het Hof van Beroep
te Brussel gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit ·arrest is
gehecht;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel in
essentie betoogt dat de modaliteiten
van de toestemming tot adoptie ingevolge artikel 344, § 3, van het Burgerlijk Wetboek door het persoonlijk
statuut van het geadopteerde kind
worden geregeld, en te dezen, nu
dat kind de Amerikaanse nationaliteit heeft, door de wet van de Staat
Delaware; dat het middel het arrest
verwijt de nationaliteit van het geadopteerde kind niet vast te stellen
en de wet van Delaware niet toe te
passen;
Overwegende dat uit de stukken
van het rechtsplegingsdossier blijkt
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dat het geadopteerde kind zijn
woonplaats in Belgie heeft en uit
het getuigschrift van de minister
van buitenlandse zaken, dat bij de
memorie van antwoord is gevoegd,
dat volgens het internationaal privaatrecht van de Verenigde Staten
de staat van een persoon niet door
zijn nationale wet maar door de wet
van zijn woonplaats wordt geregeld;
Dat het arrest, door de Belgische
wet toe te passen voor de toestemming tot adoptie, bijgevolg de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat, wanneer de bij
artikel 348 van het Burgerlijk Wethoek voor adoptie van een minderjarige vereiste toestemming van de
vader en de moeder of van een hunner, rechtsgeldig is gegeven overeenkomstig de vormvereisten van
artikel 349, derde lid, van hetzelfde
wetboek, de rechter, zelfs indien degene die aldus zijn toestemming
heeft gegeven ze naderhand intrekt,
de adoptie wettig kan homologeren;
dat de rechter echter, bij de beoordeling van de wettige redenen voor
adoptie, gezien zijn verplichting om
daarbij alle wettige belangen in aanmerking te nemen, de intrekking
van de toestemming niet buiten beschouwing kan laten;
Overwegende dat het aan de feitenrechter staat in feite te oordelen
of er, zoals vereist bij artikel 343
van het Burgerlijk Wetboek, « wettige redenen » voor de adoptie bestaan;
Dat het arrest te dezen erop wijst,
inzonderheid : dat de adoptanten
respektievelijk in 1957 en 1955 zijn
geboren, dat zij in 1981 zijn gehuwd
en een hecht paar vormen dat op socio-professioneel en
economisch
vlak tot volle ontplooiing is gekomen, dat zij als dusdanig volledig
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beantwoordden aan de wens van eiseres toen zij in de adoptie toestemde, dat de kinderloze adoptanten
lang hebben nagedacht over hun
adoptieplan, dat zij zich op een verantwoord ouderschap hebben voorbereid, dat zij de hen toevertrouwde
boorling onmiddellijk met de nodige
liefde en genegenheid hebben gekoesterd, dat zij hem een naam hebben gegeven en daardoor een sociale identiteit, dat het kind in hun
gezin de voor zijn ontplooiing noodzakelijke geborgenheid heeft gevonden, dat de adoptanten, om die verbintenis levenslang vast te leggen,
de homologatie van de volle adoptie
hebben gevraagd; dat de moeder,
toen zij hen Magali heeft toevertrouwd, niet bereid was om het kind
op te nemen en haar moederschap
te aanvaarden;
Dat het hof van beroep, op grond
van die vaststellingen, rekening
houdend met het belang van het
kind, kon besluiten dat er wettige
redenen voor de adoptie bestaan;
dat het hof daartoe niet diende vast
te stellen dat de moeder zich niet
« om de te adopteren persoon had
bekommerd of diens gezondheid,
veiligheid of zedelij kheid in gevaar
(had) gebracht », nu die voorwaarde
is gesteld in artikel 353 van het Burgerlijk Wetboek voor het geval, dat
verschilt van het onderhavige, de
beide ouders van het kind hun toestemming weigeren;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden niet beoogt de respectieve plichten van de natuurlijke ouders en de
pleegouders te bepalen voor het geval er tussen hen een geschil ontstaat; dat noch die bepaling noch die
van het Verdrag inzake de Rechten
van het Kind de rechtbanken ertoe
verplichten de bloedband als hoofdzaak te beschouwen; dat artikel 21
van laatstgenoemd verdrag bepaalt
dat « de Staten die partij zijn de
adoptie erkennen en/of toestaan,

waarborgen dat het belang van het
kind daarbij de voornaamste overweging is »; dat artikel 350, § 3, van
het Burgerlijk Wetboek de homologatie van de adoptie alleen toestaat
op voorwaarde dat zij op wettige redenen steunt en voordelig is voor de
geadopteerde; dat uit de bovenvermelde redenen van het arrest blijkt
dat het hof van beroep zich bij het
onderzoek van de zaak door het belang van het kind heeft Iaten leiden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 november 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui~
dende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat~generaal Advocaten: mrs.
Draps en Simont.
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KAI\-IER -

4 november 1993

1° CASSAT!EBEROEP -

BURGERLIJKE
ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID - CASSATIEMIDDEL NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG.

2° CASSATIEBEROEP -

BURGERL!JKE
ZAKEN - VORMEN - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - ONTVANKELIJKHEID - CASSATIEMIDDEL NIETONTVANKELIJKHEID - GEVOLG.

922

HOF VAN CASSATIE

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS, MNGESTELDEN -

-

AANSTELLER

AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDE.

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS, AANGESTELDEN -

-

AANSPRAKELIJKHEID -

AANSTELLER

DOEL.

5° AANSPRAKEL!JKHE!D
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS, AANGESTELDEN -

-

AANSPRAKELIJKHEID -

AANSTELLER

VRIJSTELLING.

6° G ERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - CASSATIEBEROEP - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - AFWIJZING - MEMORIE VAN WEDERANTWOORD - KOSTEN.

1° en 2o In bUl'gerlijke zaken heeft nietontvankelijkheid van een middel, oak
a.l is cla t bet enige, geen invloed op de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep (1).
3° Voor de toepassing van art. 1384, derde lid, B. W. is het voldoende dat de on-

rechtmatige daad van de aangestelde
bij de uitoefening van zijn bediening is
verricht en zij het zelfs onrechtstreeks
en occasioneel daarop betrekking
l1eeft; het beginsel van de in die bepaling bedoelde aanspmkelijkheid blijft
bestaan niettegenstaande de persoonlijke overwegingen die de handelingen
van het slachtoffer kunnen hebben bepaald (2).
4° De in art. 1384, derde lid, B. W. bedoel-

de regeling inzake aansprakelijkheid
is niet vastgesteld ten gunste van degene die met de aangestelde heeft gehandeld terwijl hij wist of moest weten dat Jaatstgenoemde buiten zijn
bediening en voor eigen rekening optrad,- dienaangaande heeft het geen belang of wegens de kennis van dat feit,
de handelswijze van het slachtoffer al
dan niet als foutief kan worden beschouwd (3).

(1) Cass., 4 jan. 1990, A.R. nr. 6723 (A.C.,
1989-90, nr. 268).

(2) (3) en (4) Zie Cass., 26 old. 1989, A.R. nr.
8502 (A.C., 1989-90, m. 123).
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5° De in art. 1384, derde lid, B. W. bedoel-

de regeling inzake aansprakelijkheid
is niet toepasselijk als degene die de
andere heeft aangesteld, bewijst dat
het slachtoffer op geen ogenblik heeft
geloofd of heeft kunnen geloven dat de
persoon tot wie hij zich had gewend,
als aangestelde en in het kader van
zijn bediening optrad,- het doet niets
ter zake dat wat het slachtoffer doet,
al dan niet als een lout kan worden
beschouwd (4).
6° Bij niet-aanneming van een grand

van niet-ontvankelijkheid die de verweerder tegen een cassatieberoep in
burgerlijke zaken heeft opgeworpen,
moeten de kosten van de memorie van
wederantwoord in beginsel door die
verweerder worden gedragen en worden zij hem door het Hoi aangerekend
(5). (Art. 1111, vierde lid, Ger.W.)
(MERCHE E.A. T. GENERALE BANK N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9615)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1991
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het door verweerster tegen
het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid:
Overwegende dat verweerster
aanvoert dat het cassatieberoep niet
ontvankelijk is omdat het kritiek oefent op de ten overvloede gegeven
motieven van het arrest terwijl het
dictum ervan naar recht is verantwoord door andere motieven waarvan de wettelijkheid niet wordt betwist;
Overwegende dat, in de onderstelling dat zulks het geval is, enerzijds,
het middel en niet het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zal worden verklaard
en anderzijds, niet-ontvankelijkheid
(5) Cass., 16 jan. 1992, A.R. nr, 9192 (A.C.,
1991-92,

ru'.

250).
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van een middel, oak a! is dat het
enige, geen invloed heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel: schending van de ar-

tikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en inzo;nderheid van het
derde lid van laatstgenoemd artikel, en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat verweerster op grand van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk is, na vooraf te hebben vastgesteld dat de heer Henaux verweersters
aangestelde was en dat de heer Henaux
een onrechtmatige daad had verricht of
althans, zonder vast te stellen dat de aan
de heer Henaux ten laste gelegde feiten
geen onrechtmatige daad van zijnentwege uitmaken, zonder vast te stellen dat
die onrechtmatige daad door die aangestelde is verricht buiten de uitoefening
van zijn bediening, zonder toestemming
en voor een ander doel dan zijn eigen
taak en zonder vast te stellen dat de
schade van de eisers, zonder de onrechtM
matige daad van de aangestelde, zich
niettemin op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan, op grand dat : « Overwegen~
de dat het beginsel van de aansprakelijkM
heid ex die bepaling (artikel 1384, derde
lid) blijft bestaan niettegenstaande de
persoonlijke overwegingen voor de daM
den van het slachtoffer, met uitzondeM
ring echter van de gevolgen van een
eventuele fout van het slachtoffer; dat
die fout hieruit kan voortvloeien dat het
slachtoffer wist of moest weten dat de
aangestelde misbruik maakte van zijn
bediening, als dat slachtoffer, volgens de
omstandigheden, op geen enkel ogenblik
heeft geloofd of kunnen geloven dat de
persoon tot wie het zich had gewend, als
aangestelde binnen het raam van zijn
bediening handelde (Cass., 26 oktober
1989, voornoemd); dat uit de verdere ontM
leding van het voorgaande (sub A) volgt
dat Rene Merche, als hij normaal voorM
zichtig en aandachtig was geweest, had
moeten weten dat de zaakvoerder misM
bruik maakte van zijn bediening in
dienst van (verweerster); dat die fout, inM
gevolge de vorenvermelde beginselen, de
toepassing uitsluit van de aansprakelijkM
heid die artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek ten laste van degene
die de andere aanstelt legt »,
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terwijl artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat « de
meesters en zij die anderen aanstellen
(aansprakelijk zijn), voor de schade door
hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen
gebezigd hebben »; uit de eigen bewoorM
dingen van die bepaling volgt dat degene
die de andere aanstelt aansprakelijk is
als : 1. zijn aangestelde een onrechtmati~
ge daad verricht, 2. die onrechtmatige
daad tijdens de bediening is verricht en
daarmee, zij het zelfs onrechtstreeks en
occasioneel, verband houdt, en 3. die
daad schade toebrengt aan een derde; arM
tikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek slechts die drie voorwaarden
oplegt : onrechtmatige daad, bij de bediening en schade aan een derde en geenszins als voorwaarde voor de aansprakeM
lijkheid van degene die de andere aanM
stelt, stelt dat er geen fout van het
slachtoffer mag zijn; de fout van het
slachtoffer van de schade uit de onrechtM
matige daad van de aangestelde bij de
bediening, met toepassing van de artikeM
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk WetM
boek een onderscheiden aansprakelijkM
heid van het slachtoffer in het gedrang
brengt; de onrechtmatige daad van de
aangestelde bij zijn bediening en de fout
van het slachtoffer tot een verdeling van
de aansprakelijkheid leiden tussen degene die die aangestelde aanstelt en het
slachtoffer, behalve als de rechter vaststelt dat zonder de onrechtmatige daad
van de aangestelde de schade zich tach
op dezelfde wijze zou hebben voorgeM
daan; daaruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat verweersters aansprakeM
lijkheid als degene die de andere aanM
stelt, wegens het bestaan van een fout
van de heer Rene Marche niet in geM
drang was : 1. ten onrechte beslist dat de
in artikel 1384, derde lid, bepaalde aanM
sprakelijkheid aileen in het gedrang
komt als het slachtoffer geen fout be~
gaat, terwijl die bepaling die voorwaarde
niet bevat, en het afwijzen, om die reden
aileen, van de aansprakelijkheid ten on~
rechte is (schending van artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek en inzonderheid
van het derde lid van dat artikel); 2. aiM
thans die aansprakelijkheid ten onrechte
afwijst, nu het niet nagaat of de drie
voorwaarden voor die aansprakelijkheid
- onrechtmatige daad, bij de bediening
die schade veroorzaakt - te dezen waren vervuld en niet vaststelt dat een van
die voorwaarden niet was venruld
(schending van artikel 1384 van het BurM
· gerlijk- Wetboek en ·inzonderheid van het
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derde lid van dat artikel); 3. het wettelijk
begrip oorzakelijk verband miskent, nu
het de verdeling van de aansprakelijkheid afwijst tussen de aansprakelijkheid
van degene die de andere aanstelt en de
aanprakelijkheid van het slachtoffer,
door niet vast te stellen dat de schade
van het slachtoffer, zonder de onrechtmatige daad van de aangestelde bij de
bediening, zich op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan (schending van de
artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat, hoewel het voor
de toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
voldoende is dat de onrechtmatige
daad van de aangestelde bij de uitoefening van zijn bediening is verricht en, zij het zelfs onrechtstreeks
en occasioneel, daarop betrekking
heeft en het beginsel van de in die
bepaling bedoelde aansprakelijkheid
blijft bestaan niettegenstaande persoonlijke overwegingen die de handelingen van het slachtoffer kunnen
hebben bepaald, de regeling inzake
aansprakelijkheid bedoeld in artikel
1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek toch niet is vastgesteld ten
gunste van diegene die met de aangestelde heeft gehandeld terwijl hij
wist of moest weten dat laatstgenoemde buiten zijn bediening en
voor eigen rekening optrad; dat het
dienaangaande geen belang heeft of
wegens de kennis van dat feit, de
handelwijze van het slachtoffer a!
dan niet als foutief kan worden beschouwd; dat die regeling niet wordt
toegepast als degene die de andere
aanstelt aantoont dat het slachtoffer
op geen enkel ogenblik heeft geloofd
of heeft kunnen geloven cjat de persoon tot wie hij zich had gewend als
aangestelde en in het kader van zijn
bediening optrad;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het slachtoffer, Rene Merche, « had moeten weten dat de
zaakvoerder van verweerster zijn
bediening misbruikte »;
Dat die overweging de beslissing
naar recht verantwoordt om « de
toepassing van aansprakelijkheid,
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die artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek ten laste van
degene die de andere aanstelt invoert, )) uit te sluiten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt verweerster
in de kosten van de memorie van
wederantwoord en de eisers in de
overige kosten.
4 november 1993 - 1e kamer -

Voor-

zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Van Ommeslaeghe.
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KAMER -

4 november 1993

BURGERLLJKE ZA~
KEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN

CASSAT!EBEROEP -

EETEKENING - DUUR, BEGIN EN EINDE TERMIJN OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN
- BETEKENING VAN HET BESTREDEN ARREST - DUBBELE BETEKENING - VERSCHIL-LENDE WIJZEN - VERSCHILLENDE DATA CASSATIEBEROEP - TERMIJN - GELIJKE
DUUR - AANVANG.

Wanneer de partij die een rechterlijke
beslissing betekent, dat vormvoorschrift doet uitvoeren overeenkomstig
de ver.schillende wijzen waartussen zij
de keuze had, en wanneer voor iedere
wijze, nu de betekening op verschillende data is verricht, de termijn van gelijke duur waarover de geadresseerde
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van de betekening beschikt om zich in
cassatie te voorzien, op een andere datum eindigt, kan het cassatieberoep
niet rechtsgeldig worden ingesteld tenzij het geschiedt binnen de termijn die
eerst eindigt (1). (Artt. 1073 en 55

Ger.W.)
(FRANCE PARFUM N.V. T, CODIPAR B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9622)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over de door verweerster opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is buiten
de bij de artikelen 1073 en 55 van
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn ingediend, nu het
verzoekschrift op 24 september 1992
ter griffie van het Hof is afgegeven
terwijl de bestreden beslissing op 25
mei 1992 aan eiseres is betekend :
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het cassatieberoep op 24 september 1992 is ingediend, dat het bestreden arrest op
25 mei 1992 aan de maatschappelijke zetel van eiseres in Frankrijk
is betekend, zoals voorgeschreven
bij artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat wil zeggen
bij een ter post aangetekende brief,
aan het adres van haar maatschappelijke zetel en op die datum ter
post afgegeven tegen het ontvangstbewijs van de verzending, dat, op
verzoek van de gerechtsdeurwaarder, het arrest een tweede maal, op
10 juni 1992, door een gerechtsdeurwaarder van Nanterre aan eiseres is
betekend, dat het exploot van betekening van 25 mei 1992 van het arrest, dat ook op 10 juni 1992 aan eiseres was betekend, vermeldt dat de
(1) Zie Cass., 23 juni 1983, A.R. nr. 6842
(A.C., 1982-83, nr. 592); zie ook Cass., 30 sept.
1985, A.R. nr. 4778 (ibid., 1985-86, nr. 56).
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betekening van 10 juni 1992 geschiedt met toepassing van artikel
IV van het Protocol bij het Verdrag
tussen de Staten-Leden van de Europese Gemeenschap betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september
1968 en goedgekeurd bij de wet van
13 januari 1971;
Overwegende dat wanneer de partij, die een rechterlijke beslissing
betekent, dat vormvoorschrift doet
uitvoeren overeenkomstig de verschillende wijzen waartussen zij de
keuze had, en voor iedere wijze, nu
de betekening op verschillende data
is verricht, de termijn van gelijke
duur waarover de geadresseerde
van de betekening beschikt om zich
in cassatie te voorzien, op een andere datum eindigt, wat te dezen het
geval is, kan het cassatieberoep niet
rechtsgeldig worden ingesteld tenzij
het geschiedt binnen de termijn die
eerst eindigt;
Overwegende dat om zich in cassatie te voorzien, eiseres, krachtens
de artikelen 55, 1', en 1073 van het
Gerechtelijk Wetboek, beschikte
over een termijn van drie maanden,
verlengd met vijftien dagen, om zich
in cassatie te voorzien; dat de eerste
betekening op 25 mei 1992 is geschied, zodat het cassatieberoep dat
op 24 september 1992 is ingesteld,
buiten de wettelijke termijn is ingesteld;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 november Hl93 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Delahaye en Simont.
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Nr. 448
1e

KAMER -

5 november 1993

VERDELING -

GERECHTELIJKE VERDELING - VERKOOP VAN ONROEREND GOED VOORWAARDE - BEWERINGEN EN ZWAR!GHEDEN - NOTARIS - PROCESNERBAAL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK.

De neerlegging ter griffie van de uitgifte

van het door de notaris opgemaakte
van beweringen en zwarigheden maakt de tussen de partijen
in het kader van de gerechtelijke verdeling gerezen en in dit proces-verbaal
opgenomen betwistingen bij de rechtbank rechtsgeldig aanhangig, oak al
hebben die betrekking op de voonvaarden waaronder de door de rechtbank
bevolen verkoop van de om·oerende
goederen zal geschieden (1). (Artt.
1209, eerste lid, en 1219, § 2, Ger.W.)

proces~verbaal

(BROCATUS J. EA T. BROCATUS L. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8330)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste onderdeel van het
tweede middel, gesteld als volgt: scherr-

ding van de artikelen 13, ( ... ), 809 (... ), en
1209, inzonderheid eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek,
'

doordat het hof van beroep in het bestreden arrest « zegt voor recht wuar
partijen beogen hun geschillen betreffende het pachtrecht op koop 7 en betreffende de verkoop in 4 dan wei 13 Iaten te Iaten beslechten, deze vorderingen niet
ontvankelijk zijn », « zegt voor recht dat
waar de aangestelde notarissen hun ondervonden moeilijkheden bij de uitoefening van hun gerechtelijk mandaat voor
de eerste rechter brachten, deze vorde(1) Zie Cass., 6 april 1990, A.R. nr, 6958
(A.C., 1989-90, nr. 474), met concl. O.M.
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ringen ontvankelijk zijn doch ongegrond », en « zegt voor (...) recht dat de
aangestelde notarissen dienen over te
gaan tot de openbare verkoop van de in
het vonnis van 16 september 1982 aangewezen onroerende goederen aan de door
hen op 25 april 1983 en 3 mei 1991 opgestelde verkoopsvoorwaarden », op grand
van de volgende overwegingen : « dat bij
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 16 september 1982 de aangestelde notarissen belast werden met de
openbare verkoop van de in dit vonnis
aangewezen onroerende goederen afhangende van de nalatenschap van wijlen
Frans Brocatus; dat tegen dit vonnis
geen boger beroep werd ingesteld en de
aangestelde notarissen in uitvoering van
hun bij dit vonnis gegeven gerechtelijk
mandaat de voorwaarden opstelden
waaronder zij de bevolen openbare verkoop meenden te moeten uitvoeren; dat
de notarissen onder de vorm van procesverbaal van zwarigheden de door de partijen tegen deze voorwaarden geuite bezwaren hebben op schrift gesteld; dat zij
aldus handelend in wezen de eigen moeilijkheden, welke zij ondervonden bij de
uitoefening van hun gerechtelijk mana
daat en behorende tot hun eigen aansprakelijkheid als gerechtelijke mandatarissen, in de vorm van een proces~ver
baal hebben samengevat; dat gelet op
hun gerechtelijk mandaat, de notarissen
bij moeilijkheden in de uitoefening van
dit mandaat, de mogelijkheid bezitten
om bij verzoekschrift deze moeilijkheden
voor te leggen aan de rechter die hen
met dit mandaat gelast heeft; dat te dezen het proces-verbaal van 25 april 1983
en dit van 3 mei 1991 enkel te begrijpen
zijn als verzoekschriften, waarbij de notarissen hun ondervonden moeilijkheden
bij de uitoefening van hun gerechtelijk
mandaat optekenden, en door de neerlegging ter griffie rechtsgeldig hebben
aanhangig gemaakt voor de eerste rechter, die hen aanstelde; dat de door (eisers) voorgehouden stelling dat de vorde~
ring niet ontvankelijk is, nu deze notarissen geen mandaat vanwege de partijen zouden gehad hebben om aldus hun
ondervonden moeilijkheden voor te leggen aan de eerste rechter niet ter zake
dienend is; dat immers de notarissen door
de eerste rechter als gerechtelijke mandatarissen werden aangesteld en zij te
dezen niet optreden als de door de partij~
en aangestelde conventionele lasthebbers; dat zij hun recht om de ondervonden moeilijkheden voor te leggen aan de
eerste rechter putten uit hun gerechte-
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lijk mandaat en niet uit de wil van de
betrokken partijen; dat waar er geen hager beroep werd ingesteld tegen het vonnis van 16 september 1982 de door (verweerders) op dit vonnis geuite kritiek
niet terzake dienend is; (...) dat de betwisting tussen partijen of op de door de
notarissen aangeduide koop 7 al dan niet
pachtrechten zouden bestaan irrelevant
is, nu het oplossen van deze moeilijkheden buiten het mandaat van de notarissen valt en het niet tot de bevoegdheid
van de eerste rechter en het Hof behoort
om het bestaan van pachtrechten op deze koop vast te stellen; dat evenmin de
betwisting of de kwestieuze onroerende
goederen in 4 dan wei in 13 loten dienen
verkocht te worden irrelevant is, nu het
de notarissen gegeven gerechtelijk mandaat erin bestaat in functie van economische criteria, waarin zij specialist zijn,
de economisch voordeligste wijze van
verkoop aan te wijzen; dat waar de door
de onderscheiden partijen opgeworpen
moeilijkheden buiten het mandaat van
de notarissen valt en buiten de bevoegdheid van de eerste rechter en dit Hof, de
openbare verkoop van de kwestieuze onroerende goederen dient te gebeuren aan
de verkoopsvoorwaarden zoals de notarissen deze hebben vastgesteld; dat zo de
partijen menen de aan de notarissen opgeworpen moeilijkheden staande te moeten houden teneinde een wijziging te bekomen van de door de notarissen opgestelde voorwaarden van verkoop, zij
daartoe dienen te handelen als naar
recht; dat gelet op het voorgaande er
geen redenen aanwezig zijn om in te
gaan op het door (verweerders) gedane
verzoek om de aangestelde notarissen in
persoon te Iaten verschijnen om de moeilijkheden welke zij menen te ondervinden toe te lichten; dat evenmin per analogie met art. 1219 B.W., zoals (eisers)
voorhouden, de neergelegde processenverbaal de geschillen tussen partijen
over de verkoopsvoorwaarden rechtsgeldig aanhangig maakten voor de bevoegde rechter; dat waar de betwistingen tussen partijen betreffende de pachtrechten
op koop 7 en het al dan niet aangewezen
zijn van de openbare verkoop te doen
plaats hebben in 4 dan wei in 13 kopen
niet rechtsgeldig voor de eerste rechter
aanhangig gemaakt werden en door onderscheiden vorderingen van partijen
niet ontvankelijk zijn »,
terwijl, ( ... ), de rechter, die een notaris
heeft aangesteld met het oog op de openbare verkoping van een onroerend goed
dat deel uitmaakt van een onverdeeld-
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heid, en om vervolgens een staat van
vereffening van de onverdeeldheid op te
stellen, overeenkomstig artikel 1209, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek beslist over alle geschillen die bij hem in
het raam van de gerechtelijke verdeling
aanhangig worden gemaakt; de rechtsmacht van deze rechter aldus niet beperkt is tot geschillen die hem door de
aangestelde notaris worden voorgelegd,
doch eveneens de betwistingen omvat
die bij hem door de partijen bij de gerechtelijke verdeling zelf aanhangig worden gemaakt; overeenkomstig artikel 13
van het Gerechtelijk Wetboek een tussenvordering iedere vordering is die in
de loop van een rechtsgeding wordt ingesteld, en er onder meer toe strekt nieuwe vorderingen tussen de partijen in te
stellen; overeenkomstig artikel 809 van
het Gerechtelijk Wetboek de tussenvorderingen tussen de partijen in het geding worden ingesteld bij conclusies, die
ter griffie worden ingediend; de partijen
bij de gerechtelijke verdeling aldus hun
vorderingen, die betrekking hebben op
betwistingen die in het raam van deze
verdeling rijzen, bij conclusie aan de
rechter konden voorleggen; als gedinginleidende vordering of hoofdvordering immers te beschouwen is, hetzij de verdering ertoe strekkende de gerechtelijke
verdeling te horen bevelen en een notaris te horen aanstellen, hetzij, als in
voorliggend geval, in de opvatting van de
appelrechters, de indiening van de processen-verbaal, waarin akte wordt genamen van de bezwaren van partijen tegen
de algemene verkoopsbedingen, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg,
gevolgd door de oproeping van partijen
door de griffie om voor de rechtbank van
eerste aanleg te verschijnen; de appelrechters derhalve, door te beslissen dat
« de betwistingen tussen partijen betreffende de pachtrechten op koop 7 en het
al dan niet aangewezen zijn van de
openbare verkoop te doen plaats hebben
in 4 dan wei in 13 kopen niet rechtsgeldig voor de eerste rechter aanhangig gemaakt werden », en dat « zo de partijen
menen de aan de notarissen opgeworpen
moeilijkheden staande te moeten houden
teneinde een wijziging te bekomen van
de door de notarissen opgestelde voorwaarden van verkoop, zij daartoe dienen
te handelen als naar recht », zonder de
door de partijen voor de eerste rechters
ingediende conclusies in aanmerking te
nemen als de procesakten waarbij de onderscheiden vorderingen van de partijen,
die betwistingen in het raam van een ge-
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rechtelijke verdeling bevatten, voor de
eerste rechter aanhangig werden ge~
maakt, de artikelen 13, 809 en 1209, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schenden:

Overwegende dat, krachtens artikel 1209, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in geval van gerechtelijke verdeling, de rechtbank beslist over aile geschillen die bij haar
aanhangig worden gemaakt, met
dien verstande evenwel dat zij de
oplossing kan uitstellen tot het vonnis van homologatie is gewezen;
Dat, volgens artikel 13 van het
Gerechtelijk Wetboek, een tussenvordering iedere vordering is, die in
de loop van het rechtsgeding wordt
ingeleid en ertoe strekt, hetzij de
oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen
de partijen in het stellen, hetzij personen die nag niet in het geding
zijn geroepen, erin te betrekken;
Dat, volgens artikel 1219, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek, de neerlegging ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg van de processenverbaal waarin de bezwaren van de
partijen tegen de algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen
en waaromtrent de boedelnotaris
zijn oordeel heeft gegeven, gevolgd
door de oproeping van de partijen
door de griffier om voor de rechtbank van eerste aanleg te verschijnen, de in die processen-verbaal opgenomen geschillen aanhangig rnaken bij de rechtbank;
Overwegende dat uit de processtukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de partijen
voor de aangewezen boedelnotarissen, belast met de gerechtelijke vereffening en verdeling van de nalatenschap van Frans Brocatus, opmerkingen hebben gemaakt tegen
de algemene verkoopsvoorwaarden
op 25 april 1983 en op 25 april 1991
opgesteld door de boedelnotarissen;
dat die opmerkingen onder meer betrekking hebben op : 1. het pachtrecht dat de eisers beweren te hebben op bepaalde onroerende goede-
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ren van de nalatenschap; 2. het
aantal Iaten waarin de boedelnotarissen de te verkopen onroerende
goederen hebben ingedeeld; dat de
boedelnotarissen de uitgifte van de
processen-verbaal van die beweringen en zwarigheden ter griffie van
de rechtbank hebben neergelegd;
dat de partijen door de griffier werden opgeroepen; dat de conclusies
van de partijen aileen betrekking
hebben op de betwistingen vermeld
in de processen-verbaal van beweringen en zwarigheden;

Overwegende dat het hof van beroep beslist : 1. dat de boedelnotarissen een gerechtelijk mandaat hebben waarvoor zij bij verzoekschrift
de gerezen moeilijkheden kunnen
voorleggen aan de rechter die hen
met dit mandaat heeft gelast;
2. « dat te dezen het proces-verbaal
van 25 april 1983 en dit van 3 mei
1991 enkel te begrijpen zijn als verzoekschriften, waarbij de notarissen
hun ondervonden moeilijkheden bij
de uitoefening van het gerechtelijk
mandaat optekenden, en door de
neerlegging ter griffie rechtsgeldig
aanhangig he b ben gemaakt voor de
eerste rechter, die hen aanstelde ));
3. dat de boedelnotarissen geen
mandaat hebben en noch de eerste
rechter noch het hof van beroep bevoegd zij n « om het bestaan van
pachtrechten op deze koop (7) vast
te stellen »; 4. dat de boedelnotarissen zelf het aantal kavels moeten
bepalen; 5. dat « zo de partijen menen de aan de notarissen opgeworpen moeilijkheden staande te moeten houden teneinde een wijziging
te bekomen van een door de notarissen opgestelde voorwaarden van
verkoop, zij daartoe dienen te handelen als naar recht »; 6. dat de onderscheiden vorderingen van de partijen met betrekking tot de door hen
uitgedrukte betwistingen « niet
rechtsgeldig voor de rechter aanhangig gemaakt werden )) en dat de
« onderscheiden vorderingen van
partijen niet ontvankelijk zijn »; 7.
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« dat waar de aangestelde notarissen hun ondervonden moeilijkheden
bij de uitoefening van hun gerechtelijk mandaat voor de eerste rechter
brachten, deze vorderingen ontvankelijk zijn doch ongegrond »;

Overwegende dat de neerlegging
van het door de notaris opgemaakte

proces-verbaal van beweringen en
zwarigheden de tussen de partijen
in het kader van de gerechtelijke
verdeling gerezen en in dit procesverbaal opgenomen betwistingen bij
de rechtbank rechtsgeldig aanhangig maakt, ook al hebben die betrekking op de voorwaarden waaronder
de door de rechtbank bevolen verkoop van de onroerende goederen
zal geschieden;
Dat de appelrechters, door op
grand van de hiervoor vermelde redenen te oordelen dat de desbetreffende vorderingen van de partijen
niet rechtsgeldig voor de eerste
rechter aanhangig gemaakt werden
en niet ontvankelijk zijn, de in het
onderdeel vermelde wetsbepalingen
schenden;
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 Gent.
5 noVember 1993 - 1e kamer - Vooz ...
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BUR-

GERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - BESLISSING
- AARD.

2° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN AARD.

BELANG -

BURGERBESLISSING -

1° Dat de rechter zijn beslissing bestem~
pelt als een vonnis of arrest op tegen~
spraak, als een vonnis of arrest dat ge~
acht wordt als op tegenspraak te zijn
gewezen of als een vonnis of arrest bij
verstek, wijzigt niet de ware aard nm
die beslissing (1).
2° In de regel is niet ontvankelijk, bij ge~
brek aan belang, het middel dat op~
komt tegen de vermelding in een vonnis of een arrest dat het geacht wordt
op tegenspraak te zijn gewezen (2).
(BELL PENSIOENFONDS V.Z.W. E.A.
T. INTERBREW BELGIE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0049.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 oktober 1992 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 46, § 2, 751
(v66r de wijziging door de wet van 3 au-

gustus 1992), 820 tot en met 826, 1042,
1044, 1045, 1056 Gerechtelijk Wetboek, 97

van de Grondwet, van het algemeen
rechtsbeginsel krachtens hetwelk afstand van een recht op beperkende wijze
moet worden uitgelegd en slechts kan
worden afgeleid uit feiten die niet vat~
baar zijn voor een andere interpretatie,

doordat het bestreden vonnis bij toepassing van artikel 751 Gerechtelijk Wet~
boek tegenover eiseressen « geacht »
(1) en (2) Cass., 15 jan. 1990, A.R. nr, 671'
(A.C., 1989-90, nr. 297).
.
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wordt « op tegenspraak » te zijn gewezen
op grand dat « de gerechtsbrieven overeenkomstig artikel 751 Ger.W. (werden)
verzonden aan (eiseressen) voor de zitting van 28 september 1992, datum waarop deze niet verschenen, noch iemand in
hun naam »,
en doordat het bestreden vonnis het
door eiseressen ingesteld hager beroep
toelaatbaar doch ongegrond verklaart en
bij bevestiging van het vonnis a quo de
oorspronkelijke vordering van verweerster gedeeltelijk gegrond verklaart, derhalve voor recht zegt dat de huurovereenkomst aangaande een gedeelte van
het gebouw gelegen Marnixlaan l2b en
Marsveldlaan 4 voor een periode van 9
jaar vanaf de lste juni 1987 tot 31 mei
1996 aan de huurprijs van 628.245 F. zal
hernieuwd worden, deze hernieuwing tegenstelbaar is aan (tweede eiseres), aile
andere huurvoorwaarden geldig zullen
blijven en de kosten zullen verdeeld worden tussen de partijen, hetzij 1/3 ten laste van de huurder en 2/3 ten laste van
de verhuurder, deze lasten in hun totaal
begroot op de som van 101.012 F., op
grand dat « (eiseressen) hun hager beroep, strekkende tot de hervorming van
het vonnis a quo, niet gestand doen, zodat de rechtbank hen van hun beroep afwijst zonder rekening te houden met de
motieven aangehaald in hun verzoekschrift (Cass. 7 december 1972, Pas.,

1973, I, 328) •; • (... ) (verweerster) de bevestiging van het bestreden vonnis vordert » en « uit de door (verweerster) ter
zitting verstrekte inlichtingen blijkt dat
de eerste rechter de oorspronkelijke vordering terecht gedeeltelijk gegrond heeft
verklaard »,

terwijl, eerste onderdeel, voor een geidige kennisgeving in de zin van artikel
751 Gerechtelijk Wetboek, in beroepsprocedures toepasselijk krachtens artikel
1042 Gerechtelijk Wetboek vereist in dat
de gerechtsbrief aan het 'adres van de
geadresseerde is afgegeven, zeals dit in
de gediz;tgstukken is opgegeven; krachtens artikel 751, § 4, Gerechtelijk Wethoek, indien deze formaliteit niet is vermeld, deze wetsbepaling niet kan worden
toegepast; de considerans in het bestreden vonnis, dat gerechtsbrieven werden
« verzonden » aan eiseressen geenszins
toelaat vast te stellen dat de gerechtsbrief houdend de kennisgeving in de zin
van artikelen 751 en 46, § 2, Gerechtelijk
Wetboek effectief aan het adres van de
bestemmelingen (eiseressen) werd afgegeven; dergelijke vaststelling zich, al-
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thans m.b.t. eerste eiseres, evenmin uit
andere stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, laat afleiden; integendeel
uit deze stukken blijkt dat de gerechtsbrief die aan eerste eiseres op 12 augustus 1992 werd toegestuurd, op 26 augustus 1992 teruggestuurd werd aan afzender met de vermelding op de niet
geopende brief « vertrokken zonder
adres », mededeling die overigens geenszins aan de werkelijkheid beantwoordde
zoals blijkt uit processtukken van latere
datum zeals het exploot van betekening
d.d. 13 november 1992 van het bestreden
vonnis waaruit blijkt dat eerste verweerster (lees: eiseres) geenszins « vertrokken » was doch steeds verbleef - en nag
verblijft - op haar zelfde adres zonder
dat dit enige wijziging ondergaan had

(bijgevoegd stuk), zodat het bestreden
vonnis op grand van de vaststellingen
die het inhoudt en bij gebrek aan andere
afdoende vaststellingen in de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet wettig toepassing kon maken va~

artikel 751 Gerechtelijk Wetboek t.a.v.

eerste eiseres, derhalve dit vonnis niet
wettig geacht kon worden tegen deze
partij « op tegenspraak » te zijn gewezen
(schending van artikelen 46, § 2, 751 en

1042 Gerechtelijk Wetboek); de rechtbank, door in deze omstandigheden de
uitspraak « op tegenspraak » te achten,
eveneens miskenning inhoudt van het
recht van verdediging van eerste eiseres,

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat een vonnis dat
bij verstek wordt gewezen, die aard
niet verliest doordat de rechtbank
verklaart op tegenspraak of als op
tegenspraak uit te spreken; dat de
mogelijkheid verzet aan te tekenen
niet wordt aangetast door een verkeerde kwalificatie, die mitsdien eiseres sub 1 niet kan benadelen;
Dat bet onderdeel, dat opkomt tegen de vermelding in het vonnis dat
het geacht wordt op tegenspraak te
zijn gewezen ten aanzien van de eiseres sub 1, voor deze laatste geen
belang vertoont en mitsdien niet
ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.

(N.M.K.N, N.V. T. TIELEMANS)

5 november 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baet€-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h.
WaUters - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse, Biitzler en
Geinger.

5 november 1993 - te kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van de
h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
Advocaat: mr. Geinger.

(AR nr. C.93.0093.N)
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DIENSTPLICHT 1° CASSATIEMIDDELEN

BURGER·

LIJKE ZAKEN - ONDUIDELIJK MIDDEL
VERWEER - AKTE OF CONCLUSIE.

2° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN TOELICHTING,

BURGER-

ONDUIDELIJK MIDDEL -

1° In burgerlijke zaken is niet ontvanke-

lijk, bij gebrek aan nauwkeurigheid,
het middel dat niet preciseert in welke
akte of conclusie eiser het in het middel bedoelde niet beantwoorde verw-eer
heeft aangevoerd (!).

MILITIERECHTSCOLLEGES SAMENSTELLING, BEVOEGDHEID,
RECHTSPLEGINGEN - BEVOEGDHEID - HERKEURINGSRAAD - ZITI'IJD - VERLENGING BEKENDMAKING.

Bij ontstentenis van bekendmaking van
een ministerieel besluit, waarbij de ge~
wane zittijden van de Herkeuringsraad
worden verlengd, is de Herkeuringsraad niet bevoegd om kennis te nemen
van een aanvraag tot vrijstelling en
voorlopige afkeuring op Jichamelijke
grand en een beslissing te treffen
waarin niet wordt vermeld tot wanneer de zittijd is verlengd. (Art. 40
Dienstplichtwetten en art. 5 M.B. 30
juli 1978.)

2° In burgerlijke zaken vermag de bij
een middel gegeven toelichting het
middel zelf niet aan te vullen of het
gebrek aan nauwkeurigheid te verhel~
pen (2).

(V...)
ARREST

(A.R nr. M.93.0014.N)
(1) Zie Cass., 10 april19B7, A.R. nr. F 1365 N

(A.C., 1986·87, m. 480).

{2) Cass., 4 dec. 1987, A.R. nr. 5289 (A. C.,
1987-88, nr. 209).

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 januari 1993
door de herkeuringsraad van de pro-

vincie Antwerpen gewezen;
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 40, eerste lid, van
de Dienstplichtwet, artikel 5, 1°, van het
ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot
vaststelling van de zittijden van de militierechtscolleges en van het tijdvak
waarin de keuringen in het buitenland
plaatsvinden, en, voor zoveel als nodig,
van artikel 129 van de Grondwet en artikel 6 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetsgevingszaken, het opmaken, bekendmaken
en in werking treden van wetten en verordeningen;
doordat de bestreden beslissing, blijkens de erin vervatte authentieke vaststellingen, werd uitgesproken op de
openbare terechtzitting van 20 januari
1993, en dat op deze datum kennis werd
genomen van de aanvraag van eiser, die
werd opgeroepen om te verschijnen, en
verscheen;

terwijl, eerste onderdeel, luidens artiM
kel 5, 1o, van het in het middel aangeM
haalde ministerieel besluit van 30 juli
1987 en artikel 40, eerste lid, van de
Dienstplichtwet, de minister van BinnenM
landse Zaken de openingsM en sluitingsM
data bepaalt van de gewone zittijden van
de herkeuringsraad; dat, voor aanvragen
voor vrijstelling op lichamelijke grond,
ingediend door dienstplichtigen, zoals eiM
ser, van de lichting 1993, in januari 1992,
overeenkomstig artikel 20, § 1, 4°, van de
Dienstplichtwet en artikel 14, § 1, 3°, van
het koninklijk besluit van 30 juli 1987 tot
uitvoering van de dienstplichtwetten, ge~
coOrdineerd op 30 april 1962, deze zittijd
loopt van 15 februari tot 31 december
1992; dat de artikelen 6 en 7 van hetzelfde ministerieel besluit van 30 juli 1987
vreemd zijn aan het geval van eiser; dat
weliswaar de zittijden van de herkeuringsgraden kunnen worden verlengd bij
ministerieel besluit; dat de bestreden beslissing in dit verband onderaan verwijst
naar een ministerieel besluit van 28 december 1992 "waarbij de gewone zittijd
van de Herkeuringsraad wordt verM
lengd "; dat dit ministerieel besluit echter
niet werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad, minstens niet tot op de datum van de uitspraak van de bestreden
beslissing; dat de verlenging van de gewone zitting van de herkeuringsraad
nochtans moet blijken uit wettelijke en
openbare bescheiden; dat het laatstgenoemde ministerieel besluit dan ook,
naar luid van de in het middel aangehaalde bepaling uit de Grondwet van artikel 6 van de afkondigingswet van 1961,
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niet verbindend is voor eiser, en de
macht en bevoegdheid van de herkeuringsraad van Antwerpen, om op 20 januari 1993 kennis te nemen van, respectievelijk te beslissen over, de aanvraag van eiser, niet ten genoege van
recht bewezen is, en de wettelijke en reglementaire regeling betreffende de zittijd van de herkeuringsraad, hierboven
aangehaald in het middel, geschonden is;
dat deze rechtsregels de organisatie van
een administratief rechtscollege betreffen, en derhalve van openbare orde zijn
en voor het eerst voor het Hof van Cassatie kunnen worden
opgeworpen
(schending van artikel 40, eerste lid, van
de Dienstplichtwet en van artikel 5, 1°,
van het ministerieel besluit van 30 juli
1987 tot vaststelling van de zittijden van
de militierechtscolleges en van het tijdvak waarin de keuringen in het buitenland plaatsvinden);
tweede onderdeel, in zoverre de ver~
wijzing, in de bestreden beslissing, naar
het voornoemde ministerieel besluit van
28 december 1992, moet gelnterpreteerd
worden als een motivering van de macht
en bevoegdheid van de herkeuringsraad,
om toch kennis te nemen op 20 januari
1993 van de aanvraag van eiser, de her~
keuringsraad, met schending van de in
het middel aangehaalde grondwetsbepaling en artikel 6 van de afkondigingswet
van 1961, verbindende kracht toekent
aan een ministerieel besluit zonder dat
de bekendmaking ervan geschiedde of
werd vastgesteld (schending van artikel
129 van de Grondwet en artikel 6 van de
wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het
opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen);
zodat de bestreden beslissing met
schending van de in het middel aangehaalde grondwettelijke, wettelijke en reglementaire bepalingen genomen werd :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de herkeuringsraad, blijkens artikel 40 van de
Dienstplichtwet, slechts vermag zit·
ting te houden binnen de gewone
zittijden die door de minister van
Binnenlandse Zaken worde'n bepaald, tenzij hij op verzoek van de
provinciegouverneur door de voorzitter wordt bijeengeroepen om kennis
te nemen van keuringen ten huize
of van na cassatie verwezen zaken;
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Overwegende dat, krachtens artikel 5, 1', van het ministerieel besluit
van 30 juli 1987, de herkeuringsraad
van 15 februari tot 31 december van
het jaar voor dat wanneer het samen te stellen contingent genoemd
wordt, kennis neemt van de aanvragen om vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grond;
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat eiser tot de lichting 1993 behoort; dat de gewone zittijd van de herkeuringsraad om ken-

de beslissing; verwijst de zaak naar
de herkeuringsraad van de provincie
Brabant.
8 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter
Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Lietaer, Kortrijk.

nis te nemen van eisers aanvraag
om vrijstelling op lichamelijke
grond derhalve liep van 15 februari
1992 tot 31 december 1992;
Overwegende dat de bestreden beslissing door de herkeuringsraad gewezen werd op de « openbare vergadering van 20 januari 1993 »; dat de
bestreden beslissing verwij st naar
" het ministerieel besluit van 28 december 1992 waarbij de gewone zittijd van de herkeuringsraad wordt
verlengd >>; dat de beslissing niet
vermeldt tot wanneer de zittijd is
verlengd;
Dat voormeld ministerieel besluit
van 28 december 1992 niet is bekend-

gemaakt;
Overwegende dat de regelmatigheid van een beslissing van de herkeuringsraad principieel uit de vermeldingen van de beslissing zelf
moet blijken, althans moet kunnen
blijken uit publieke en wettelijke
bescheiden die kunnen worden beschouwd als dee! uitmakend van de
procedure;
Overwegende dat niet blijkt dat
de herkeuringsraad op 20 januari
1993 bevoegd was om kennis te ne-

men van eisers aanvraag;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietig-
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KAMER -

8 november 1993

1° ARBEIDSOVEREENKOMST-

OPZEGGINGSVERGOEDING

-

EINDE
ONDERNE-

MING IN MOEILIJKHEDEN OF DIE UITZONDERLIJK ONGUNSTIGE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN KENT BETALING IN
MAANDTERMIJNEN KENNISGEVING AAN
WERKNEMER - OGENBLIK,

2° LOON HOUDING -

BESCHERMING- RENTE - AFBEDRIJFSVOORHEFFING EN SO-

CIALE-ZEKERHEIDSBIJDRAGE

OPZEO..

GINGSVERGOEDING.

1o Noch art. 2 K.B. 29 aug. 1985, volgens
hetwellc de werkgever, om te genieten
van de bepalingen van art. 39bis
Arbeidsovereenkomstenwet, aan de
ontslagen werlcnemer de bepalingen
van art. 1 van het koninklijk besluit
ter rechtvaardiging van het felt dat de

onderneming in moeilijkheden is of
uitzonderlijk ongunstige economische
omstandigheden kent schriftelijk ter
lcennis moet brengen, noch enige andere wettelijke bepaling, schrijven voor
dat die kennisgeving uiterlijk op het
ogenblik van bet ontslag moet geschieden.
2° De werkgever is aan de werknemer

geen rente verschuldigd op het gedeelte van de opzeggingsvergoeding dat hij
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als bedrij'fsvoorheffing en sociale"ze"

kerileidsbijdrage iniloudt (1). (Art. 10
Wet Bescherming Loon)
. (EVENEPOEL T. VEILING FLORA C.V.; VEILING
FLORA C.V. T. EVENEPOEL)
ARREST

(A.R. nrs. 8344 en S.93.0076.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1991
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Overwegende dat de onder de
nummers 8344 en S.93.0076.N op de
algemene rol ingeschreven zaken
voorzieningen betreffen die tegen
hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij
dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van Gustaaf
Evenepoel:

Over het tweede middel, gesteld als
volgt: « schending van artikelen 39bis
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten (ingevoegd bij
artikel 60 van de wet van 22 januari
1985), 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 29 augustus 1985 tot bepaling van de
ondernemingen in moeilijkheden of die
uitzonderlijk ongunstige economische
omstandigheden kennen, bedoeld in artikel 39bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat
"in principe (verweerster) dan oak aanspraak (kan} maken op de bepalingen
vervat in art. 39 his van de Arbeidsovereenkomstenwet" (arrest p. 8), dat
overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1985, genamen ter uitvoering van artikel 39bis van
de Arbeidsovereenkomstenwet om te genieten van de bepalingen van artikel
39 bis van de Arbeidsovereenkomstenwet
de werkgever schriftelijk aan de ontslagen werknemer de bepalingen van artikel 1 van het koninklijk besluit ter rechtvaardiging van het feit dat de onderne(1) Zie Cass., 16 maart 1987, A.R. nr. 5545

(A.C., 1986-87, nr. 421, en voetnoot 1, blz. 931).
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ming in moeilijkheden is of uitzonderlijk
ongunstige
economische
toestanden
kent, ter kennis moet brengen, dat te dezen het ontslag werd doorgevoerd op 1
juni 1990 en de kennisgeving van het feit
dat de toepassing van artikel 39bis van
de Arbeidsovereenkomstenwet moest
rechtvaardigen, geschiedde op 21 juni
1990, oordeelt: " Uit deze tekst kan niet
afgeleid worden dat het feit dat het bedrijf in moeilijkheden is zou dienen meegedeeld te worden aan de ontslagen
werknemer op het ogenblik van de afdanking. Dat, waar wel kan aangenomen
worden dat de werkgever niet mag wachten om de verplichte kennisgeving te
doen totdat er een betwisting ontstaat
(... ), er blijkbaar nergens bepaald wordt
op welk tijdstip de mededeling dient
te worden verricht. Indien echter art.
39 bis en art. 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet samen gelezen worden met art. 2 van het voornoemd K.B.
d.d. 29 augustus 1985 dan zou de verplichte mededeling slechts kunnen gebeuren op het ogenblik dat de partijen
nopens de opzeggingstermijn een overeenkomst kunnen sluiten, d.w.z. ten
vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetgeen dan oak
inhoudt dat de ffiededelirig kim gebeuren ", en besluit : " In deze optiek gezien werd de mededeling, dat het bedrijf
van (verweerster) een bedrij£" in moeia
lijkheden "was, niet laattijdig gegeven"
(arrest pp. 9-10),

terwijl overeenkomstig artikel 39bis
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978 de werkgever in de door de Koning bepaalde gevallen de door hem verschuldigde
opzeggingsvergoeding
in
maandtermijnen kan betalen; artikel 1
van het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot bepaling van de ondernemingen in moeilijkheden of die uitzonderlijk
ongunstige economische omstandigheden
kennen, bedoeld in artikel 39 bis van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, de gevallen omschrijft waarin een onderneming zich op
deze betalingsmodaliteit kan beroepen;
overeenkomstig artikel 2 van genoemd
koninklijk besluit, om te genieten van de
bepalingen van artikel 39bis van de wet
van 3 juli 1978, de werkgever schriftelijk
aan de ontslagen werknemer de bepaling(en) en artikel 1 ter rechtvaardiging
van het feit dat de onderneming in moeilijkheden is of uitzonderlijk ongunstige
economische toestanden kent, ter kennis
moet brengen; zoals door eiser in zijn
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eerste appelconclusie aangevoerd, de
werkgever die de opzeggingsvergoeding
bij maandtermijnen wil voldoen, de bepalingen van het koninklijk besluit van
29 augustus 1985 waarop hij steunt,
schriftelijk dient ter kennis te brengen
uiterlijk op het ogenblik van het ontslag;
het ontslag te dezen doorgevoerd werd
bij deurwaardersexploot van 1 juni 1990
terwijl de toepassing van artikel 39bis
van de Arbeidsovereenkomstenwet en de
omstandigheid die dit in het licht van
het koninklijk besluit van 29 augustus
1985 diende te rechtvaardigen, slechts
werd meegedeeld - zoals door het arbeidshof vastgesteld - bij aangetekend
schrijven van 21 juni 1990,
zodat het arbeidshof niet wettig verweerster kon toelaten de verschuldigde
opzeggingsvergoeding bij maandtermijnen te voldoen (schending van alle in de
aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen) » :

Overwegende dat artikel 39bis,
§ 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoegd bij wet van 22 januari 1985, bepaalt dat de werkgever de
bij artikel 39, § 1, van de wet bedoelde opzeggingsvergoeding in maandtermijnen kan betalen, wanneer het
ontslag wordt gegeven door een onderneming in moeilijkheden of die
uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent;
Dat artikel 2 van het koninklijk
besluit van 29 augustus 1985 tot bepaling van de ondernemingen in
moeilijkheden of die uitzonderlijk
ongunstige economische omstandigheden kennen, bedoeld in artikel
39bis van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat de werkgever
om te genieten van voornoemd artikel 39bis, schriftelijk aan de ontslagen werknemer de bepaling of bepalingen moet ter kennis brengen van
artikel 1 van het koninklijk besluit
ter rechtvaardiging van het feit dat
de onderneming in moeilijkheden is
of uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent;
Dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat die kennisgeving aan de werknemer moet geschieden uiterlijk op het ogenblik
van het ontslag;
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Dat het middel faalt naar recht;

II. Op de voorziening van de C.V.
Veiling Flora :

Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 1153 van
het Burgerlijk Wetboek, 2, 1°, 10 en 23,
1°, van de Loonbescherrningswet van 12
april 1965, 270 (voorheen 180, 1°), 272
(voorheen 182, 1°) en 273 (voorheen 183
eerste lid) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 23, par. 1, en 26
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doordat het Arbeidshof in de bestreden
beslissing o.a. voor recht zegt dat: « (verweerder) aanspraak kan maken op
een opzeggingsvergoeding gelijk aan het
lopende loon dat overeenstemt met de
duur van de opzeggingstermijn vastgesteld op eenendertig maanden; ~ de opzeggingsvergoeding, op de dag van het
ontslag namelijk op 30 juli 1990, wordt
vastgesteld op 7.387.618 fr. (zeven miljoen driehonderdzevenentachtigduizend
zeshonderd achttien frank) te Vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf
1 juni 1990 tot 29 juli 1990 en met de gerechtelijke intresten vanaf 30 juli 1990
tot de dag der betaling; - (... ) »,
tezwijl artikel 10 van de Loonbeschermingswet van 1 april 1965, dat bepaalt
dat over het loon van rechtswege rente
verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt, aileen be~
doelt het loon dat de werlmemer van de
werkgever kan opeisen; artikel 270, 1o
(voorheen 180, 1°) van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de
bedrijfsvoorheffing
verschuldigd
is :
« door hen die, als schuldenaar ( ... ) bezoldigingen (... ) betalen en toekennen », terwijl artikel 272, 1o (voorheen 182, 1°) van
hetzelfde wetboek bepaalt dat, behoudens strijdig beding, de in artikel 270, 1o
bedoelde personen recht hebben op de
belastbare inkomsten bedrijfsvoorheffing
in te houden; hieruit volgt dat, tenzij anders is bedongen, wat in casu in het ar
rest niet wordt vastgesteld, de werkne~
mer niet het recht heeft het bedrag van
voormelde voorheffing op te eisen,
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en terwijl krachtens artikel 23, par. 1,
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke ze·
kerheid der arbeiders, de bijdrage van
de werknemer wordt ingehouden bij iedere betaling van het loon en de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid deze bijdrage verschuldigd is
samen met de zijne; hieruit volgt dat de
werknemer het bedrag van zijn bijdrage
aan de sociale zekerheid niet kan opeisen van de werkgever,
zodat het bestreden arrest niet wettig,
zonder schending van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen, kon oordelen dat over de voormelde opzeggingsvergoeding, berekend in functie van het
bruto-loon, rente verschuldigd is door eiseres aan verweerder :

Overwegende dat artikel 10 van
de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon van de
werknemers, dat bepaalt dat voor
het loon van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt, valgens zijn termen en strekking aileen bedoelt het loon dat de werknemer van de werkgever kan opeisen;
dat dit artikel ook toepasselijk is op
de opzeggingsvergoeding;
Overwegende dat artikel 180, 1',
van het Wetboek van de Inkomsten·
belastingen, hierna genoemd W.I.B.,
en artikel 270, 1', van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992,
hierna genoemd W.l.B. 1992, bepalen
dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door degenen die als schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen, terwijl artikel 182, 1o, van
het W.I.B. bepaalt dat, behoudens
strijdig beding, de in artikel 180, 1',
van het W.I.B. bedoelde personen
het recht hebben op de belastbare
inkomsten de bedrijfsvoorheffing in
te houden; dat artikel 272, 1', van
het W.I.B. 1992 dezelfde bepaling als
artikel 182, 1', van het W.I.B. bevat;
dat, ingevolge artikel 26, tweede lid,
3', van het W.I.B. en artikel 31,
tweede lid, 3', van het W.I.B. 1992,
hetzelfde geldt voor de opzeggingsvergoeding;
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Dat hieruit volgt dat, tenzij anders is bedongen, wat te dezen in
het arrest niet wordt vastgesteld, de
werknemer niet het recht heeft het
bedrag van de bedoelde voorheffingen op te eisen;
Overwegende dat artikel 23, § 1,
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat de bijdrage van de
werknemer wordt ingehouden bij iedere betaling van het loon en dat de
werkgever aan de Rijksdienst voor
de Sociale Zekerheid de bijdrage
verschuldigd is samen met de zijne;
dat, ingevolge de bepalingen van de
artikelen 14 van die wet en 19, § 2,
2', van het koninklijk besluit van 28
november 1969, het begrip loon voor
de inning van de sociale·zekerheidsbij dragen de opzeggingsvergoeding
omvat;
Dat hieruit volgt dat de werknemer het bedrag van zijn bijdrage
aan de sociale zekerheid niet kan
opeisen van de werkgever;
Dat het arrest derhalve, door rente toe te kennen op de gehele opzeggingsvergoeding met inbegrip van
de bedrijfsvoorheffing en de werkge·
versbijdrage voor de sociale zekerheid, de in het middel als geschonden aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, voegt de onder
de nummers 8344 en S.93.0076.N ingeschreven zaken; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de aan
de eiser toekomende opzeggingsvergoeding bepaalt op 7.387.618 fr., rente toekent over de op de opzeggingsvergoeding ingehouden bedragen
van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdrage, de vordering
van eiser tot teruggave van de door
verweerster ingehouden en door eiser voorgeschoten werknemersbijdrage voor de groepsverzekering
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van mei 1990 ongegrond verklaart
en uitspraak doet over de kosten;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
8 november 1993 - ge kamer - Voor~
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. WaUters Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten:

mrs. HUtzler en De Gryse.
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ze KAMER -

9 november 1993

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - ALLERLEI - JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTER - M:AATREGEL IN HET BELANG
VAN DE MINDERJARIGE - MOTIVERING.

De jeugdrechter die met toepassing van
art. 36, :zo, Jeugdbeschermingswet een
van de maatregelen neemt bepaald in
de artt. 37, 50 of 52 van die wet, is verplicht in feite te oordelen naar het belang van de minderjarige, maar is niet
verplicht bij zijn uitspraak formeel te
zeggen dat hij dit doet.
(X ... T. Y... EN Z ...)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1309.N}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 augustus 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

937

Over het eerste middel :
Overwegende dat de jeugdrechter,
die in toepassing van artikel 36, 2°,
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming een van
de maatregelen neemt bepaald in de
artikelen 37, 50 of 52 van de bedoelde wet verplicht is in feite te oordelen naar het belang van de minderjarige, maar niet verplicht is bij zijn
uitspraak formeel te zeggen dat hij
dit doet; dat de jeugdrechter het gevaar voor de gezondheid, veiligheid
of zedelijkheid van de minderjarige
en het nut, de aard en de uitvoerbaarheid van de omwille van dat gevaar in het belang van de minderja-·
rige te nemen maatregelen, vrij
beoordeelt;
Dat, bij ontstentenis van een
schriftelijke conclusie van eiseres,
het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan op welke aanvoeringen van eiseres de appelrechter
niet heeft geantwoord;
Dat uit de context van het arrest
blijkt dat de appelrechter op grand
van een attest van Prof. Dr. J.
Knops oordeelt dat er geen aanleiding bestaat om ten aanzien van eiseres een voorlopige maatregel van
toezicht te bevelen en het behoud
van eiseres in haar milieu afhankelijk stelt van de voorwaarde, die hij
vermeldt; dat hij dan oak zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
9 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaten :mrs. Ch.
Helsen, Leuven, en J. Limpens, Brussel.
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1°

KAMER -

9 november 1993

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - OPHEFFING BESLAG DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - ARREST WAARBIJ HET
HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK WORDT
VERKLAARD - CASSATIEBEROEP VOOR DE
EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID,

2° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZA-

KEN - ALGEMEEN - GRIEVEN AANGEVOERD
IN DE AKTE VAN CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing is ingest-eld tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat, zonder
uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, het boger beroep
van de eiser tegen de beslissing van de
ondeTzoeksl'echter die het beslag op
een bouwplaats opheft, niet ontvankelijk veTlflaart (1).
2° In de regel slaat het Hof van Cassatie

acht op de grieven die eiser in de akte
van cassatieberoep aanvoert (2). (Impliciet.) (Art. 422 Sv.)
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dat dit beslag niet Ianger noodzakelijk is voor het onderzoek van de
feiten waarmede hij werd belast;
Dat aldus de beslissing van het
hof van beroep, waarbij het door de
eisers tegen die beslissing van de
onderzoeksrechter ingestelde hager
beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, geen eindbeslissing is, maar
wel een beslissing van onderzoek, in
de zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering;
Dat het bestreden arrest geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de in de akte van cassatieberoep aangevoerde grieven die enkel het bestreden arrest en niet de
ontvankelijkheid van de voorzieningen betreffen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
9 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal.

(DESMET E.A)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1228.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de onderzoeksrechter door « het beslag gelegd op
de bouwwerf op te heffen " beslist
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(1) Zie Cass., 23 juni 1993,
P.93.0757 .F (A.C, 1993, nr. 304).

A.R.

nr.

(2) Zie B. MAEs, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Mys & Breesch, nr, 49, blz. 46; R.
VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Maklu, 1993, nr. 1733, blz. 539.

9

november

BETEKENINGEN
VING EN -

EN

1993

KENNISGE-

EXPLOOT - STRAFZAKEN BUITENLANDS VONNIS OP GROND WAARVAN
UITLEVERING WORDT GEVRAAGD AF·
SCHRIFT VAN HET EXPLOOT VAN BETEKENING - ONVOLLEDIGE DATUM - GELDIGHEID.

Nr. 455

HOF VAN CASSATIE

2° UITLEVERING

VREEMDELING IN
HECHTENIS OP GROND VAN EEN BUITENLANDS VONNIS - VERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING
BEVOEGDHEID
RECHTERLIJKE MACHT.
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lopige invrijheidsteJJing geen bestaansreden meer (3). (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
(PEEREN)

3° UITLEVERING -

VREEMDELING VOORLOPIGE AANGEHOUDEN MET HET OOG OP
UITLEVERING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING - BETEKENING VAN
HET BUITENLANDS VONNIS - BESTAANSREDEN VAN HET CASSATIEBEROEP.

1o De omstandigheid dat bet afschrift
van het exploot niet de volledige datum vermeldt waarop aan eiser het
buitenlands vonnis is

betekend op

grand waarvan zijn uitlevering wordt
gevraagd, heeft niet tot gevolg dat de

betekening nietig is(!). (Art. 3 Uitleveringswet.)
2° De Rechterlijke Macht is niet bevoegd

om te beslissen omtrent de voorlopige
invrijheidstelling van een vreemdeling
die ter beschikking is van de Uitvoerende Macht doordat hem het buitenlands vonnis is betekend op grond
waarvan om zijn uitlevering werd verzocht (2). (Art. 3 Uitleveringswet.)
3° Na betekening van het buitenlands

vonnis op grond waarvan de uitlevering van een voorlopig aangehouden
vreemdeling is gevraagd, heeft het cassatieberoep van die vreemdeling tegen
de beslissing op zijn verzoek tot voor-

ARREST

(A.R. nr. P.93.1328.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel in zoverre het betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat eiser aanvoert
dat, nu op het afschrift van het exploot van de hem gedane betekening van het vonnis van de eerste
grate strafkamer van het Landgericht Krefeld van 6 april 1987, op
grand waarvan de bevoegde autoriteiten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn uitlevering vragen, geen
datum is vermeld en er aldus geen
nuttige betekening heeft plaatsgevonden, het hof van beroep alsnog
bevoegd was om zich uit te spreken
over zijn voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het buitenlands
vonnis op 16 september 1993 aan eiser werd betekend; dat de omstandigheid dat op het afschrift van een
exploot van betekening niet de volledige datum is vermeld, niet tot gevolg heeft dat de betekening nietig
is;

(1) De vraag kan worden gesteld of het Hof
van Cassatie, op het cassatieberoep van de
vreemdeling tegen de beslissing over het op
artikel 5 Uitleveringswet steunende verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling, rechtsmacht
heeft om de geldigheid te beoordelen van de
betekening die met toepassing van artikel 3,
derde lid, Uitleveringswet was gedaan. Cass.,
13 aug. 1986, A.R. nr. 693 (A.C., 1985-86, nr.
696) oordeelt weliswaar over de geldigheid van
de betekening van een akte ter uitvoering
waarvan een vreemdeling met het oog op uitlevering is opgesloten, doch het cassatieberoep
waarover dit arrest uitspraak doet was gericht
tegen een beslissing die een in den vreemde
verleende bevel tot aanhouding uitvoerbaar
verklaart.

Overwegende dat eiser ingevolge
de vermelde betekening ter beschikking is van de Uitvoerende Macht;
dat de Rechterlijke Macht niet meer

(2) Zie Cass., 25 juli 1989, A.R. nr. 3557 (A.C.,
1988-89, nr. 645). TROUSSE en VANHALEWIJN, Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken, in A.P.R., Larcier, 1970, nr. 315.

(3} Zie Cass., 24 mei 1943 (Arrest-en wm ilet
Hoi van Ve1'breking, 1943, 122}; 11 sept. 1984,
A.R. nr. 9002 (A.C., 1984-85, nr. 30).
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bevoegd is om te beslissen omtrent
de door de hem gevraagde voorlopige invrijheidstelling;
Dat de voorziening derhalve geen
bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie in zoverre ze
de grand van het verzoek betreft,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
9 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Huybrechts Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. M. Agten, Tongeren.

Nr. 456
2e KAMER - 9 november 1993

1° UITLEVERING -

MET HE1' OOG OP UITLEVERING AANGEHOUDEN VREEMDELING BUITENLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING
VAN VEROORDELING TOT VRJJHEIDSSTRAF ART. 5.4 E.V.R.M. - RECHT OM VOORZIENING

TE VRAGEN BIJ DE RECHTER OPDAT DEZE

BESLIST OVER DE WE'ITIGHEID VAN DE GEVANGENHOUDING.

2° RECHTEN V/tN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.4 MET HET OOG OF UITLEVERING AANGEHOUDEN VREEMDELING - BUITENLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING VAN VEROORDELING
TOT VRIJHEIDSSTRAF - RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN BIJ DE RECHTER OFDAT DEZE BESLIST OVER DE WETIIGHEID VAN DE
GEVANGENHOUDING.

Nr. 456

3° UITLEVERING

OVERLEGGING VAN
DE BUITENLANDSE AKTE TER UITVOERING
WAARVAN DE VREEMDELING KAN WORDEN
OPGESLOTEN - CONTROLE.

4° UITLEVERING -

MET HET DOG OF UITLEVERING
VOORWPIG
AANGEHOUDEN
VREEMDELING - HOGER BEROEP TEGEN DE
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE HET
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING AFWIJST - DEFINITIEVE OPSLUITING
NA BETEKENING VAN DE BUITENLANDSE AKTE - OORDEEL OVER DE CONFORMITEIT VAN
DE BETEKENDE STUKKEN.

5° UITLEVER!NG -

HECHTEN!S - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- CASSATIEBEROEP - TERMIJN VOOR HET
INDIENEN VAN EEN MEMORIE.

1o en 2° Art. 5.4 E. V.R.M. beoogt niet het

geval waarin een vrijheidsbeneming
voor een bepaalde tijd het gevolg is
van een rechterlijke beslissing waarbij
de door die verdragsbepalingen gewilde rechterlijke controle in de beslissing zelf is ingebouwd en de gevolgde
procedure aan de betrokkene aile
waarborgen heeft verstrekt welke de
aard van de vrijheidsbeneming vereist,·
het heeft derhalve geen betrekking op
een gevangenhouding welke het gevolg
is van veroordelingen uitgesproken
door bevoegde buitenlandse rechtsmachten (!).
3° Het Jigt op de weg van de regering te

onderzoeken of voldaan is aan de door
de wet of het verdrag vereiste overlegging van de stukken op grand waarvan
een vreemdeling met het oog op uitlevering kan worden opgesloten (2).
(Artt. 1 en 3, eerste lid, Uitleveringswet.)
4° Op het hager beroep van de vreemde-

ling tegen de beschiklring van de raadkamer die zijn verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling na zijn voorlopige
aanhouding met het oog op uitlevering
heeft afgewezen, komt het de kamer
van inbeschuldigingstelling niet toe te
oordelen of de stukken op grand waarvan hij definitief is opgesloten voor
(1) Cass., 23 juli 1991, A.R. nr. 5773 (A.C.,
1990-91, nr. 568).
(2) Zie Cass., 14 sept. 1993,
P.93.1145.N (A.C., 1993, nr. 348).

A.R.

nr.

Nr. 456
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ring definitief werd aangehouden
met het oog op zijn uitlevering aan
het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannie en lerland;
Overwegende dat artikel 5, § 4,
5° Wanneer een vreemdeling die met
E.V.R.M., volgens hetwelk eenieder
toepassing van art. 5 Uitleveringswet
die door arrestatie of gevangenhouvoorlopig werd aangehouden, cassatieberoep aantekent tegen het arrest dat . ding van zijn vrijheid is beroofd, het
uitspraak doet over zijn boger beroep
recht heeft voorziening te vragen bij
tegen de beschikking van de raadkade rechter opdat deze op korte termer die zijn verzoek tot voorlopige inmijn beslist over de wettigheid van
vrijheidstelling afwijst, gelden ten aanzijn gevangenhouding en zijn invrijzien van dat cassatieberoep, ook na de
inwerkingtreding van de nieuwe wets-· heidstelling beveelt, indien deze gevangenhouding onrechtmatig is, niet
bepalingen betreffende de voorlopige
het geval beoogt waarin een vrijhechtenis, de bepalingen van bet Wethoek van Strafvordering; derhalve zijn
heidbeneming voor een bepaalde
in de regel ontvankelijk de middelen
tijd het gevolg is van een rechterdie de eiser aangeeft in een memorie
lijke beslissing, te dezen de beslisdie ter griffie van bet Hof van Cassa.sing van het Crown Court te Maidtie is ingediend v66r het verstrijken
stone, waarbij de door het genoemvan de termijn van twee maanden bede lid gewilde rechterlijke controle
paald bij art. 420bis Sv. en ten minste
in de beslissing zelf is ingebouwd en
acht dagen v66r de terechtzitting (4).
de gevolgde procedure aan de be(Impliciet.)
trokkene aile waarborgen heeft verstrekt welke de aard van de vrij(WOJCIK)
heidsbeneming vereist;
Dat artikel 5, § 4, E.V.R.M. mitsARREST
dien niet toepasselijk is;
(A.R. nr. P.93.1330.N)
Overwegende dat ingevolge de arHET HOF; - Gelet op het bestretikelen 1 en 3, eerste lid, van de Uitden arrest, op 24 september 1993 geleveringswet van 15 maart 1874 het
wezen door het Hof van Beroep te
de regering is, die onderzoekt of is
Antwerpen, kamer van inbeschuldivoldaan a an de overlegging van de
gingstelling;
door de wet en het verdrag vereiste
stukken, op grand waarvan een
vreemdeling zal worden opgesloten
Over het vierde en het eerste midn1et het oog op zijn uitlevering aan
del samen, in zoverre ze de ontvaneen vreemde Staat, die Belgie daarkelijkheid van de voorziening betrefom verzoekt;
fen:
Dat de kamer van inbeschuldiOverwegende dat eiser ingevolge
gingstelling, welke slechts gevat was
de hem op verzoek van de minister
met het hager beroep van eiser tevan Justitie op 17 september 1993
gen de beschikking van de raadkagedane betekening van de door de
mer van de Rechtbank van Eerste
minister overgemaakte stukken tot
Aanleg te Antwerpen van 10 sepstaving van het verzoek tot uitlevetember 1993, waarbij zijn verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling na
zijn voorlopige aanhouding met het
(3) Dit oordeel komt de kamer van inbe~
oog
op zijn uitlevering werd afgeweschuldigingstelling wel toe als zij met toepaszen, niet toekwam te oordelen of de
sing van art. 3, derde lid, Uitleveringswet gehouden is aan de regering advies te verstrekstukken, op grand waarvan hij defiken.
nitief is opgesloten ten einde uitlevering, beantwoorden aan de stuk(4) Zie Cass., 9 dec. 1992, A.R. nr. 361 (A.C.,
1991-92, nr. 782).
ken bedoeld in artikel 3, eerste lid,
uitlevering, beantwoorden aan de door
de wet of bet verdrag gestelde voorwaarden (3). (Artt. 1, 3 en 5 Uitleveringswet.)
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Nr. 457

van de Uitleveringswet of aan arti~ . 2° BETEKENINGEN EN KENNISGEkel 3.2 van het Verdrag van 29 oktoVINGEN - EXPLOOT - STRAFZAKEN ber 1901 tussen Belgie en het VerVERSTEKVONNIS - BETEKENING - AFGIFTE
enigd Koninkrijk van Groot-BrittanVAN HET EXPLOOT OP HET POLITIECOMMISnie en Ierland;
SARIAAT - HOGER BEROEP - TERMIJN AANVANGSTIJDSTIP.
Dat de considerans van het arrest
met betrekking tot de stukken, die
to en 2° Wanneer de gerechtsdeuzwaarop 17 september 1993 aan eiser werder het vonnis van de politierechtbank
waarbij de beklaagde bij verstek is
den betekend met het oog op zijn
veroordeeld, niet aan Iaatstgenoemde
uitlevering, overtollig is;
heeft kunnen betekenen overeenkomOverwegende dat eiser ingevolge
stig de artt. 33 tot 35 Ger. W, en het
de vermelde betekening ter beschikbetekeningsexploot daarom op het poking is van de Uitvoerende Macht
litiecommissariaat heeft afgegeven
en de Rechterlijke Macht niet meer
overeenkomstig art. 37 van dat wetbevoegd is zijn voorlopige invrijhoek, moet de verklaring van hager
beroep, behoudens overmacht of onheidstelling te bevelen;
overkomelijke dwaling, worden gedaan
Dat de voorziening niet ontvankeuiterlijk vijt'tien dagen na die afgifte
lijk is;
(1). (Art. 203, § 1, Sv.)
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de stukken, welke door
Mr. Paul Speyer werden neergelegd
ter terechtzitting van het Hof van 26
oktober 1993, dit is niet ten minste
acht dagen voor de terechtzitting,
zeals voorgeschreven door artikel
420bis, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering, en ongeacht eisers middelen, in zoverre die niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreffen, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
9 november 1993 - 2c kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Versla.ggever: de h. Huybrechts Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. P. Speyer en M. Van den Bosch,
Antwerpen.

Nr. 457
2e
1°

KA.MEH -

10 november

1993

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN - TERMIJN - MI. NVANGSTIJDSTIP.

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
T. GONAY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0867 .F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 april 1993 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Overwegende dat krachtens artikel 203, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering de veroordeelde tegen een verstekvonnis in hoger be~
roep kan komen vanaf de uitspraak
van het vonnis tot uiterlijk vijftien
dagen na de dag van de betekening
ervan aan de veroordeelde partij of
aan haar woonplaats; dat die termijn is voorgeschreven op straffe
van verval;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de gerechtsdeurwaarder, nu hij verweerster niet in
haar woonplaats had aangetroffen,
aldaar een bericht heeft achtergelaten met de vermelding dat zij het
(1) Zie Cass,, 24 jan, 1990, AR. nr, 8003
(A.C., 1989·90, nc, 326).

Nr. 458
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betekeningsexploot kon gaan afhalen op het politiecommissariaat te
Verviers;
Dat uit die vaststellingen volgt dat
de betekening, nu zij niet kon geschieden aan de persoon van de ver~
oordeelde of aan diens woonplaats,
wettig is gedaan aan het politiecommissariaat naar vereiste van artikel
37 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de betekening is gedaan op 30 juli
1992;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door het hoger beroep van
7 oktober 1992 ontvankelijk te verklaren op grond " dat uit geen enkel
stuk van het dossier blijkt op welke
dag (verweerster) het afschrift van
het exploot ontvangen heeft », het
bovenaangehaalde artikel 203, § 1,
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 458
2e KAMER - 10 november 1990

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AAN·
HOUDING - AANHOUDING BUITEN HET GEVAL VAN ONTDEKKING OP HETERDAAD VAN
EEN MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEWARENDE MAATREGELEN - ONREGELMATIGHEID GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AAN·
HOUDING - AANHOUDING BUITEN HET GEVAL VAN ONTDEKKING OP HETERDAAD VAN
EEN MISDAAD OF WANBEDRIJF - PROCESVERBAAL - VERMELDINGEN - PRECIEZE
UUR VAN DE EFFECI'IEVE VRIJHEIDGBENEMING - VERZUIM - GEVOLG.

to Uit het enkele feit dat de politie ten
onrechte toepassing heeft gemaakt van
art. 2, 2V, Wet Voorlopige Hechtenis
1990 volgt niet de nietigheid van het
nadien overeenkomstig de wettelijke
voorschriften verleende bevel tot aanhouding (1).

2° De verplichting van de politie om in
het proces-verbaal van aanhouding het
precieze uur van de effectieve vrijheidsbeneming te vermelden heeft pas
dan een weerslag op de wettigheid van
het aanhoudingsbevel als ten gevolge
van dat verzuim niet kan worden nagegaan of het bevel is verleend binnen
de bij art. 1 Wet Voorlopige Hechtenis
1990 bepaalde termijn van 24 uren.
(Art. 2, 4°, b, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het verweerster veroordeelt in de
appelkosten, alsook tot de vaste vergoeding van 500 frank, als bedoeld
in artikel 11, tweede lid, van het tarief in strafzaken, beveelt dat van
het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende
in hoger beroep.

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

10 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal.

(1) Zie Cass., 12 nov. 1991, A.R. nr. 6042
(A.C., 1991·92, nr. 139).

(PEKER)
ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. P.93.1418.F)
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Over het middel :
Overwegende dat het middel betoogt dat een politionele daad, die is
verricht in strijd met het bepaalde
in artikel 2, zo, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, noodzakelijkerwijze de
nietigheid van het achteraf verleende bevel tot aanhouding tot gevolg
heeft;
Overwegende dat de appelrechters
hebben beslist dat in casu het bevel
tot aanhouding was verleend overeenkomstig de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis,
meer bepaald dat het bevel tijdig
was verleend, aangezien het was betekend op 6 oktober 1993 om 11 uur
25, dat is binnen de termijn van 24
uur te rekenen van de effectieve
vrijheidsbeneming, die op 5 oktober
1993 ten vroegste om 11 uur 40 was
geschied, zoals zij hebben vastgesteld;
Overwegende dat uit het enkele
feit dat de politie ten onrechte toepassing heeft gemaakt van artikel 2,
2', van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
niet de nietigheid volgt van het nadien overeenkomstig de wettelijke
voorschriften verleende bevel tot
aanhouding;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, wat de tussenkomst van politieambtenaren van
twee onderscheiden diensten betreft,
het arrest, nu het nergens naar enig
proces-verbaal verwijst, de bewijskracht van zodanige akte niet heeft
kunnen miskennen;
Overwegende voor het overige dat
de verplichting om melding te rnaken van het precieze uur van de effectieve vrijheidsbeneming pas dan
een weerslag op de wettigheid van
het bevel tot aanhouding heeft, als
ten gevolge van dat verzuim niet
kan worden nagegaan of het bevel
is verleend binnen de bij aritkel 1
van genoemde wet bepaalde termijn

van 24 uren;

Nr. 459

Dat het arrest vaststelt dat het bevel is verleend binnen de wettelijke
termijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiii!e of op straffe van nietigheid

voorgeschreven rechtsvormen in
acht zij n genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 november 1993 - 2e kamer -

Voor-

zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor~
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat~generaal - Advocaat: mr. R. Hougardy, Charleroi.

Nr. 459
ge KAMER - 15 november 1993
1° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI - BIJ.
ZONDERE BIJDRAGE - BIJDRAGEPLICHT INKOMSTEN- BEDRAG- ROERENDE INKOMSTEN - NIET AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN.

2° SOCIALE ZEKERHE!D -

WERKNEMERS - BIJZQNDERE BIJDRAGE - WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
BIJDRAGEPLICHT - INKOMSTEN - BEDRAG - ROERENDE INKOMSTEN - NIET AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN.

3° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI - BIJZONDERE BIJDRAGE - BIJDHAGEPLICHT IIiKOMSTEN - BEDRAG - ROERENDE INKOMSTEN - AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN.
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4° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNE-

MERS - BIJZONDERE BIJDRAGE - WERK·
LOOSHEIDSVERZEKERING
BIJDRAGEPLICHT - INKOMSTEN - BEDRAG - ROERENDE INKOMSTEN - AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN.

5° GRONDWET -

ART. 6 - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJZONDERE
BIJDRAGE - WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
- BIJDRAGEPLICHT - INKOMSTEN - BEDRAG - ROERENDE INKOMSTEN - AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN - NIET AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN.

6° GRONDWET -

ART. 6BIS - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJZONDERE
B1JDRAGE - WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
- BIJDRAGEPLICHT - INKOMSTEN - BEDRAG - ROERENDE INKOMSTEN - AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN - NIET AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN.

7° WERKLOOSHE!D -

ALLERLEI -

BJJ.

ZONDERE BIJDRAGE - BIJDRAGEPLICHT BEDRAG - ROERENDE INKOMSTEN - AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN - NIET
AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN - ART.
6 GW. - ART. 6BIS GW. - OVEREENSTEMMING.

8° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNE·

MERS - BIJZONDERE BIJDRAGE - WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
BIJDRAGEPLICHT - INKOMSTEN - BEDRAG - ROEREN·
DE INKOMSTEN - AANGEGEVEN ROERENDE
INKOMSTEN - NIET AANGEGEVEN ROERENDE INKOMSTEN - ART. 6BIS GW. - OVEREENSTEMMING.

9° ARBITRAGEHOF
WE'ITEN -

BEVOEGDHEID -

UITLEGGING.

10° WETrEN, DECRETEN,
NANTI:itN, BESLUITEN. - WETI'EN - BEVOEGDHEID HOF - RECHTBANKEN,

ORDONUITLEGGING

ARBITRAGE·
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1° en 2° De bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage voor de werkloosheidsverzekering is ook verschuldigd door
de personen van wie het nettobedrag
van de in de personenbelasting belastbare inkomsten pas meer bedraagt
dan drie miljoen frank als daarbij de
niet aangegeven roerende inkomsten
meegerekend worden (1). (Artt. 60 en
70 wet van 28 dec. 1983.)
3° en 4° De roerende inkomsten waarvan
een bevrijdende voorheffing is afgehouden en die de belastingplichtige in
zijn aangifte heeft vermeld, moeten
meegerekend worden wat betreft de
verplichting tot betaling van de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage voor
de werkloosheidsverzekering (2). (Artt.
60 en 70 Wet van 28 dec. 1983.)

5°, 6°, 7° en 8° Er bestaat geen onderscheid tussen de belastingplichtigen
wat betreft de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage voor de werkloosheidsverzekering, naargelang zij hun roerende inkomsten al dan niet hebben
vermeld in hun aangifte in de personenbelastingen (3). (Art. 6 en 6bis Gw.;
artt. 60 en 70 wet van 28 dec. 1983.)
9°, 10°, 1P en 12° De wetten waarvan toepassing wordt gevraagd worden in de
regel uitgelegd door de rechter en niet
door het Arbitragehof (4). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)

(1) Cass,, 9 dec. 1991, A.R. nr. 9147 (A.C.,
1991-92, nr. 189); zie Hand., Kamer, verg. van
23 nov. 1983, biz. 717.
(2) Zie wet van 28 dec, 1983 houdende fiscale
en begrotingsbepalingen, Memorie van toelichting, Gedl'.St., Kamer, 1983-1984, 758, nr, 1;
Herstelwet van 31 juli 1984, Verslag namens
de commissie voor de begroting, uitgebracht
door Mevr. Smet en de heer Ducarme,
Gedl'.St., Kamer, 1983-1984, 927, nr. 27, blz.
230).

11° RECHTBANKENVOEGDHEID - WElTEN -

ALGEMEEN- BE·

UITLEGGING,

12° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

AJ..
GEMEEN - BEVOEGDHEID - WE'ITEN - UITLEGGING - ARBITRAGEHOF - RECHTBAN·
KEN,

(3) Arbitragehof, 1 april 1993, Binon nr.
27}93, B.S., 29 mei 1993, blz. 13217.
(4) Zie Cass., 18 juni 1992, A.R. nrs.
9235-9316 (A.C., 1991-92, nr. 547); « Beschouwingen over de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten », plecht. openingsrede van proc.-gen. Krings, v66r het Hof van 2
sept. 1985, A.C., 1985-86, nrs. 54 en 57.
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. BINON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9147)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1990 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 9 december 1991 (5);
Gelet op het arrest nr. 27/93, op 1
april 1993 door het Arbitragehof gewezen;
Over bet middel : schending van de ar~
tikelen 6, 220bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 60, 70, (inzonderheid eerste en tweede lid) van de wet
van 28 december 1983 houdende fiscale
en begrotingsbepalingen, zeals die artikelen 60 en 70 zijn gewijzigd bij de Herstelwet van 31 juli 1984 (artikel 7 voor
artikel 60 en artikel 9 voor artikel 70,
eerste lid, en, voor zoveel nodig, scherrding van voormelde artikelen 7 en 9), en
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerder zijn als voorschotten
gestorte sommen van 1.025.000 frank en
van 1.000.000 frank op de bijzondere
sociale~zekerheidsbijdrage over de aan~

slagjaren 1937 en 1966 (lees : 1966 en
1987) terug te betalen, alsmede om de
wettelijke rente daarop te betalen, op
grand : dat de wet van 28 december 1983
houdende fiscale begrotingsbepalingen
onder meer belastingbepalingen (hoofdstuk I, artikelen 1 tot 54) en bepalingen
inzake de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage die voor het onderhavige geschil
van belang zijn (hoofdstuk III, artikelen

60 tot 73), bevat; dat artikel 36 van die
wet waarbij een fundamentele belastmghe~orming is ingevoerd in het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, een artikel 220bis invoegt, volgens hetwelk de
aan de bran geheven roerende voorheffing bevrijdend werkt voor de belastingplichtigen in de personenbelasting, die
voortaan in hun j aarlijkse aangifte in die
belasting hun inkomsten van roerende
kapitalen en hun diverse daarmee gelijkgestelde inkomsten niet meer behoeven
te vermelden; dat artikel 60 van de wet
van 28 december 1983, gewijzigd bij de
(5) A.C., 1991-92, nr. 189.
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wet van 31 juli 1984, bepaalt onder welke
voorwaarden de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage verschuldigd is, doordat
het zegt dat de personen die on~erwor
pen zijn aan enig stelsel van soCiale zekerheid of onder enig opzicht gerechtigd
zijn op ten minste een. van de prestati~s
van de sociale zekerhe1d, en van het w1e
het nettobedrag van de gezamenlijke belastbare inkomsten in de personenbelas~
ting meer bedraagt dan drie miljoen
frank, jaarlijks gehoude~. zijn tot betaling van een ~ijzondere biJdrage _vo~r sociale zekerhe1d over de belastmgJaren
1983 tot 1987; de minister van Tewerkstelling en Arbeid bij de voorbereiding
van de wet van 28 december 1983 duide-

lijk heeft gezegd dat bij het begrip " ge-

zamenlijk belastbaar inkomen », reke~
ning diende te worden gehouden met de
nieuwe belastingbepalingen waardoor
het voortaan mogelijk is de roerende inkomsten afzonderlijk in aanmerking te
nemen· dat een wijziging in die zin van
de mi~isterHHe circulaire inzake de bijzondere aanslag in het vooruitzicht was
gesteld, maar niet heeft plaatsgevonden;
dat dit verzuim niet ter zake doet, omdat
de voorbereiding van de wet in dat op~
zicht voldoende duidelijk is; dat artikel
70 van dezelfde wet is ingevoerd bij een
amendement tot beperking van de weer~
slag van de bevrijdende roerende voorheffing op de heffing van de bijzondere
bijdrage voor sociale zekerheid; dat die
bepaling de grondslag van de heffing
van de bijdrage als volgt vaststelt: « De

tijdens de jaren 1984, 1985 en 1986 behaalde roerende inkomsten die, krachtens artikel 220bis van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, niet worden
aangegeven in de jaarlijkse aangifte in
de personenbelasting, worden gevoegd
bij het bedrag van het globaal belastbaar
inkomen, met uitzondering evenwel van
de in de artikelen 19 en 174, tweede lid,
1o en 2°, van hetzelfde wetboek bedoelde
inkomsten, voor het bepalen van de in
artikel 60 voorgeschreven heffingsbasis
van de bijzondere bijdrage voor sociale
zekerheid »; dat de uitlegging van eiser
volgens welke het bewuste artikel 70
geen onderscheid heeft ingevoerd tussen
de heffingsbasis van de bijzondere bijdrage en de vraag of de belastingplichti~
ge al dan niet het bij artikel 60 gestelde
maximum he eft overschreden, in strij d
is met de context en met het beoogde
doel om de fiscale en sociale lasten te
verininderen waarvoor sommige bepalingen van voormelde wet van 1983 zijn
aangenomen; dat zij wordt tegengespro-
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ken door de verklaringen afgelegd tijR
dens de voorbereiding van de wet waaruit kan worden opgemaakt dat artikel 70
van de wet slechts is ingevoerd om de
gevolgen te beperken van de bevrijdende
werking van de roerende voorheffing op
de heffing van de bijzondere bijdrage en
niet om het toepassingsgebied ervan uit
te breiden, door artikel 60 in verband
met de toepassingsvoorwaarden onrechtstreeks te wijzigen; dat uit de woorden

zelf van artikel 70 duidelijk blijkt dat de
wetgever de roerende inkomsten waarvan sprake is in artikel 220bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
niet heeft willen opnemen in het begrip
« gezamenlijk belastbare inkomsten », in
de zin van artikel 60 van de wet van 28
december 1983; dat te dezen, uit verweerders aangifte in de personenbelasting
blijkt dat hij over de inkomsten van 1985
een gezamenlijk belastbaar inkomen van
1.690.698 frank en over de inkomsten van
1986 een gezamenlijk belastbaar inko-

men van 1.919.814 frank had, tel'Wijl de
roerende inkomsten niet zijn aangegeven overeenkomstig artikel 202bis betreffende de bevrijdende voorheffing; dat
eruit volgt dat verweerder de toepassingsvoorwaarden van de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage niet meer vervult; dat hij dus ten onrechte (aan eiser)
voorschotten van 1.025.000 frank en van

1.000.000 frank heeft gestor!; (...); dat de
wettelijke rente op die onverschuldigd
gedane stortingen ten laste (van eiser)
beginnen te lopen vanaf de eerste dag
van de maand na de datum van de betaling van het teveel aan voorschot dat in
dit geval helemaal te veel is,
terwijl uit artikel 70, eerste lid, van de
wet van 28 december 1983, gewijzigd bij
de wet van 31 juli 1984 - volgens hetwelk de roerende inkomsten die niet
worden aangegeven in de aangifte in de
personenbelasting worden gevoegd bij
het bedrag van de belastbare inkomsten
voor het bepalen van de in artikel 60 van
dezelfde wet vastgestelde heffingsbasis
van de bijzondere bijdrage voor sociale
zekerheid - duidelijk blijkt, dat die bijdrage oak verschuldigd is door de personen met een netto-inkomen van meer
dan drie miljoen frank, zelfs indien dat
bedrag slechts wordt overschreden als
rekening wordt gehouden met de niet
aangegeven roerende inkomsten; de verantwoording van het amendement ten
gevolge waarvan de bepalingen van artikel 70 in de wet van 28 december 1983
zijn ingevoegd, bevestigt dat zulks wel
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degelijk de draagwijdte is van het eerste
lid; immers, de indieners van het amendement volgens hun verklaring een
einde hebben willen maken aan de
anomalie die hieraan is te wijten dat de
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, wegens het feit dat aan de roerende voorheffing voortaan een bevrijdende
werking wordt toegekend, niet meer zou
verschuldigd zijn door personen met een
inkomen van meer dan 3.000.000 frank,
als dat inkomen geheel of ten dele uit
roerende inkomsten bestaat; dat amendement door de Kamer van Volksvertegenwoordigers is ingediend en aangenomen
tijdens de behandeling van de tekst van
het door haar commissie voor de begroting aangenomen wetsontwerp; de in het
arrest aangehaalde verklaring, volgens
welke geen rekening dient te worden ge·
houden met de « gedeglobaliseerde » roerende inkomsten, voor die commissie
dus vroeger is afgelegd; die verklaring
geen rekening kon houden met de bepalingen die later artikel 70 zijn geworden
en evenmin kan worden beschouwd als
de uitdrukking van de wil van de wetgever; daaruit volgt dat het arrest, volgens
hetwelk verweerder voor de litigieuze
dienstjaren geen bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage is verschuldigd omdat
enkel rekening moet worden gehouden
met het bedrag van de door hem in de
personenbelasting aangegeven inkomsten, met uitsluiting van zijn door hem
niet aangegeven roerende inkomsten,
niet naar recht is verantwoord (scherrding van de in het middel aangewezen
bepalingen, uitgezonderd artikel 97 van
de Grondwet, en inzonderheid de artikelen 60, 70, inzonderheid eerste en tweede
lid, van voornoemde wet van 28 december 1983, gewijzigd bij de wet van 31 juli
1984) en niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van

de Grondwet) :
Overwegende dat het Hof, in zijn
arrest van 9 december 1991, heeft
beslist dat de wetgever, door in artikel 70 van de wet van 28 december
1983 te spreken van « de in artikel
60 bedoelde heffingsbasis », heeft
gewild dat, in de mate als vastgesteld
in artikel 70, dat wil zeggen " met
uitsluiting (... ) van de in de artikelen
19 en 17 4, tweede lid, 1o en 2o, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde inkomsten,
rekening wordt gehouden met de
roerende inkomsten niet aileen om
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de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage te berekenen, maar oak om na
te gaan of aan het vereiste inzake het
bedrag van de inkomsten is voldaan;
Over de door verweerder opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : het middel is van belang ontbloot:
Overwegende dat verweerder aanvoert dat artikel 70 van de wet van
28 december 1983, gewijzigd bij de
wet van 31 juli 1984, betrekking
heeft op de roerende inkomsten die,
de belastingplichtige, die gebruik
maakt van de hem bij artikel 220 bis
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) geboden mogelijkheid in zij n belastingaangifte niet
heeft aangegeven, terwijl de in die
aangifte aangegeven roerende inkomsten niet behoren tot de « in de
personenbelasting gezamenlijke belastbare inkomsten », waarvan sprake is in artikel 60 van de wet van 28
december 1983, daar ze krachtens
artikel 93, § 1, 5", van voormeld wethoek afzonderlijk worden belast; dat
eruit volgt dat indien, zeals eiser betoogt, met de roerende inkomsten,
die niet zijn aangegeven in de jaarlijkse aangifte, rekening moet worden gehouden voor de betaling van
de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage, voormeld artikel 70 een discrimina tie invoert die het beginsel
van de gelijkheid der Belgen voor
de wet miskent en derhalve in strijd
is met de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet, daar de aangegeven roerende inkomsten niet meegerekend
worden voor de toepassing van die
bijdrage; dat artikel 70, zoals het is
gewijzigd bij de wet van 31 juli
1984, derhalve, volgens verweerder,
niet kan worden toegepast, wat voldoende is om de bestreden beslissing naar recht te verantwoorden;
Overwegende dat uit de voorbereiding van de wet van 28 december
1983 blijkt dat de bedoeling van de
wetgever was om, bij artikel 60 van
voormelde wet, al wie sociaal-verzekerde is, in welke hoedanigheid oak,
en een belastbaar inkomen heeft
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van meer dan 3 miljoen, de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage te
doen betalen, welk inkomen « het
geheel van de netto belastbare inkomsten van de verschillende in artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde categorieen (onroerende en roerende
inkomens, beroeps- en diverse inkomens) » omvat; de roerende inkomstan die voorkomen op de jaarlijkse
aangifte in de personenbelasting, nu
zij desnoods, overeenkomstig artikel
220bis, derde lid, in fine, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), in een globale aanslag
kunnen worden opgenomen, tot de
« gezamenlijk belastbare inkomsten », in de zin van artikel 60 van
de wet van 28 december 1983, behoren;
Dat trouwens uit dezelfde voorbe·
reiding van de wet volgt dat de bepaling van artikel 70 aileen is ingevoerd om rekening te houden met
de bevrijdende werking van de roerende voorheffing en dat de wetgever voor de betaling van de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage geen
onderscheid heeft willen maken
naargelang degene die roerende inkomsten heeft genoten, ze a! dan
niet in zijn belastingaangifte heeft
vermeld; dat zulks evenmin de bedoeling van de wetgever is geweest,
toen hij voormeld artikel 70, bij de
wet van 31 juli 1984, heeft gewijzigd;
Overwegende dat het Arbitragehof, op de hem overeenkomstig artikel 26, § 1, 3", van de bijzondere wet
van 6 januari 1989, bij het arrest
van het Hof van 9 december 1991
gestelde vraag, in zijn arrest nr.
27/93 van 1 april 1993, bij de uitlegging van de artikelen 60 en 70 van
de wet van 28 december 1983, gewijzigd bij de wet van 31 juli 1984, die
strookt met de interpretatie van het
Hof van Cassatie, geantwoord heeft
dat die artikelen geen schending inhouden van de artikelen 6 en 6 bis
van de Grondwet;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
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Over het middel :
Overwegende dat het bestreden
arrest, om de in het arrest van het
Hof van 9 december 1991 opgegeven
redenen, door te beslissen dat de
roerende inkomsten die verweerder
in 1985 en 1986 heeft genoten en die
ingevolge artikel 220bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) in zijn belastingaangiften
niet had vermeld, niet konden meegerekend worden om uit te maken
of verweerder de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage verschuldigd
was, de artikelen 60 en 70 van de
wet van 28 december 1983 schendt;
Dat het middel, in zoverre, gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Luik.
15 november 1993 - ae kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT STAAT, OVERHEID -

FONDS VOOR DE BE-

ROEPSZIEKTEN.

1° en 2° De Beroepsziektenwet en inzon-

derheid art. 35bis, tweede lid, sluiten
voor de rechter de mogelijkheid niet
uit dat hij, op basis van de artt. 1382
en 1383 B. W., aan de gerechtigden een
vergoeding toekent voor het nadeel dat
zij door de schuld van het Fonds voor
de Beroepsziekten hebben geleden.
(Art. 35bis, tweede lid, Beroepsziektenwet; artt. 1382 en 1383 B.W.)
(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN
T. ANGELONI)

(A.R. nr. S.9300024.F)
15 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Vm·slaggever: mevr. Charlier - Grotendeels gelijkluidende conclusie (1) van
de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen
Grade.

Nr. 461
3e KAMER - 15 november 1993

DIENSTPLICHT - MILrriERECHTSCOLLEGES - SAMENSTELLING, BEVOEGDHEID,
RECHTSPLEGINGEN - RECHTSPLEGINGEN CASSATIEBEROEP - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - BEGRIP DIENSTPLICHTIGE.

1°

Nr. 460
Noot arrest nr. 460 :

3e

KAMER -

15 november 1993

1° BEROEPSZIEKTE BEROEPSZIEKTEN

-

FONDS VDDR DE

AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN OVEREENKOMST.

(1) Het O.M. had ook tot verwerping geconcludeerd. Het was eveneens van oordeel dat
het eerste middel waarop de kop geen betrekking had, feitelijke grondslag miste, maar het
heeft de door het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid van de redenen anders onderzocht
dan het geannoteerde arrest zulks deed.
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2° CASSATIEBEROEP

DIENSTPLICHTZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
EN BETEKENING - BEGRIP - DIENSTPLICHTIGE,

1o en 2° De op straffe van nietigheid

voorgeschreven termijn van dertig dagen waarbinnen de dienstplichtige zijn
cassatieberoep aan de griffie van het

Hoi van Cassatie moet zenden, gaat in
nadat de dienstplichtige van de bestreden beslissing kennis heeft gekregen
en niet zodra de bestreden beslissing
hem, zij het geldig maar zonder dat hij
kennis ervan heeft genomen, ter kennis is gebracht (1). (Artt. 51, §§ 2 en 4,
en 102, § 3, Dienstplichtwet.) (Impliciet.)
(VAN BUTSELE)
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In dienstplichtzaken kan een partij, buiten het toepassingsgeval van art. 40,
vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en
het geval van regelmatige afstand, zich
niet een tweede keer tegen een zelfde
beslissing in cassatie voorzien, zelfs indien het tweede cassatieberoep wordt
ingesteld voordat het eerste is verworpen (1).
(VAN BUTSELE)

(A.R. nr. M.930032.F)
15 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

(A.R. nr. M.930029.F)
15 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.

Nr. 463
2e KAMER -

Nr. 462
3e KAMER -

16 november 1993

1° RECHTEN VAN DE MENS 15

november

1993

CASSATIEBEROEP -

DIENSTPLICHTZA·
KEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- TOEPASSING VAN DE REGEL
~ CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP IS
UITGESLOTEN » - UITZONDERING.

VER·

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.2 VERMOEDEN VAN ONSCHULD - DRAAGWIJDTE.

BEWIJS - STRAFZAKEN - ALLERLEI UITI'REKSEL UIT HET STRAFREGISTER
VEROORDELING - INLICHTING,

2°

3°

BEWIJS - STRAFZAKEN - ALLERLEI STAAT VAN INLICHTINGEN - VEROORDELING
- INLICHTING.

Noot arrest nr. 461 :

(1) De oplossing steunt op de vergelijking
van de Nederlandse en de Franse tekst van de
artt. 51, §§ 2 en 4, en 102, § 3, Dienstplichtwet.
Het Hof heeft eerder, in een niet gepubliceerd
arrest van 8 maart 1993 (A.R. M 579 F), impliciet voor dezelfde oplossing gekozen.

Noot arrest nr, 462 :
(1) Cass., 21 dec, 1953 (Bull. en Pas., 1954, I,
354); Cass., 11 feb. 1985, A.R. nr. M 379 F (A.C.,
1984-85, nr. 346); zie Cass., 26 jan. 1987, A.R.

nr. M 417 Fen M 418 F (ibid., 1986-87, nr. 306).
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4° GENEESKUNDE

GENEESMIDDELEN

GENEESMIDDELEN VOOR DIERGENEES·
KUNDIG GEBRUIK - GELIJKWAARDIGE THERAPEUTISCHE WERKING - BEGRIP.

5° DIEREN

- GENEESMIDDELEN VOOR
GELIJKDIERGENEESKUNDIG GEBRUIK WAARDIGE THERAPEUTISCHE WERKING BEGRIP.

6° DIERENARTS

GENEESMIDDELEN

VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK - GELIJKWAARDIGE THERAPEUTISCHE WERKING
- BEGRIP.
7°

GENEESKUNDE -

GENEESMIDDELEN

GENEESMIDDELEN VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK - REGISTRERING - AFLEVERING - DIERENARTS - VOORSCHRIFT.

- GENEESMIDDELEN VOOR
DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK - REGISTRE-
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4°, 5° en 6° Geneesmiddelen voor dierge-

neeskundig gebruik kunnen een gelijkwaardige therapeutische werldng hebben in de zin van art. 4Bbis, 1°, van het
ICE. van 6 juni 1960, als gewijzigd bij
KB. van 29 jan. 1987, oak al hebben ze
nevenwerkingen die verschillen (3).

7°, 8° en go Onder het stelsel van art.
48bis van het K.B. van 6 juni 1960, als
gewijzigd bij K.B. van 29 jan. 1987,
mag een niet geregistreerd geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
door de officiana-apotheker slechts op
een ten name van de eigenaar of houder van de dieren opgemaakt voorschrift van de dierenarts ter hand
gesteld worden, hetgeen elke andere
afgifte dan een rechtstreekse ten
behoeve van eigenaars of houders van
dieren uitsluit (4).

8° DIEREN

RlNG AFLEVERING
VOORSCHRIIT.

-

DIERENARTS -

(DE RYCK E.A.)
ARREST

go DIERENARTS

GENEESMIDDELEN

VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK - REAFLEVERING VOORGISTRERING SCHRIFI'.

1o De bepaling van art. 6.2 E. V.R.M. luidens dewelke eenieder die wegens een
strafbaar feit is vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld
volgens de wet bewezen iS, slaat
slechts op de schuldigverklaring van
de beklaagde aan het hem ten laste
gelegde feit en staat er niet aan in de
weg dat de rechter bij het bepalen van
de straf rekening houdt met de gegevens eigen aan de persoonlijkheid van
de beklaagde, waaronder diens gerechtelijk verleden (1).

zo

en 3° Ofschoon het uittreksel uit het
strafregister en de door de gemeenteoverheid afgegeven staat van inlichtingen op zichzelt' niet het bewijs leveren
van de erop vermelde veroordelingen,
belet zulks niet dat die gegevens als
inlichting kunnen worden aangewend
in het strafproces (2).

(1) Zie Cass., 25 april 1990, A.R. nr. 8242
(A.C., 1989-90, nr. 500).

(2) Ca>S., 25 april 1978 (A.C., 1978, 977).

(A.R. nr. 5223)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Cornelia
De Ryck:

Over het tweede middel :
Overwegende dat de bepaling van
artiket 6.2 E.V.R.M. luidens dewelke
eenieder die wegens een strafbaar
feit wordt vervolgd voor onschuldig
wordt gehouden totdat zijn schuld
volgens de wet bewezen wordt,
slechts slaat op de schuldigverklaring van de beklaagde aan het hem
ten taste gelegde misdrijf;
Dat de rechter bij het bepalen van
de straf rekening mag houden met
de gegevens eigen aan de persoon(3) en (4) Art. 48bis werd in het K.B. van 6
juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding
en distributie in het groot en de terhandstelling
van geneesmiddelen ingevoegd bij K.B. van 29
jan. 1987 en opgeheven bij K.B. van 20 dec. 1989.
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lijkheid van de beklaagde waaronder diens gerechtelijk verleden;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het in het dossier
berustende uittreksel uit het strafregister en de staat van inlichtingen
ten name van eiseres melding rnaken van twee veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving op
de geneesmiddelen;
Dat deze gegevens, die aan de tegenspraak van beklaagde waren onderworpen, als inlichting kunnen
worden aangewend in het strafproces;

Dat het arrest, door te overwegen
" dat bij de straftoemeting rekening
wordt gehouden met de omstandigheid dat de beklaagde reeds herhaalde malen werd veroordeeld wegens inbreuken op de farmaceutische wetgeving en dat ze blijkbaar
geen lering weet te trekken uit deze
ernstige verwittigingen », de in het
middel vermelde verdrags- en wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Op de voorziening van Karel
De Maeyer:
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 48bis, 1',
van het koninklijk besluit van 6 juni
1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en
de terhandstelling van geneesmiddelen, als gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 januari 1987, bepaalt dat een niet geregistreerd geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik slechts mag worden ingevoerd door de officina-apotheker
wanneer er op de markt geen geneesmiddel bestaat met een identieke samenstelling in aktieve bestanddelen of met een gelijkwaardige
therapeutische werking;
Overwegende dat het arrest zegt
« dat nog kan worden aangenomen
dat er qua samenstelling vergelijk-
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bare maar geen identieke Aujeszky
vaccins bestaan, nu ze geproduceerd
worden uit diverse stammen, maar
dat de therapeutische werking van
het ingevoerde Auskipra 900 vaccin
echter gelijkwaardig is met andere
geregistreerde levende vaccins, onder meer Auskimune, Geskalone,
MK 35 en Suvaxyn die allen immuniseren tegen de virusziekte van Aujeszky »;
Dat het arrest door te oordelen
dat de voormelde vaccins een gelijkwaardige therapeutische werking
hebben, namelijk te immuniseren
tegen de virusziekte van Aujeszky,
ook a! hebben ze nevenwerkingen
die verschillen, de in het onderdeel
vermelde wettelijke bepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 48bis van
het koninklijk besluit van 6 juni
1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en
de terhandstelling van de geneesmiddelen tot stand kwam als dee!
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 januari 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van
6 juni 1960 voornoemd;
Overwegende dat voornoemd artikel 48bis van kracht werd op 1 juli
1987 ingevolge artikel 1.2 van het
koninklijk besluit van 29 januari
1987 en vanaf 1 maart 1990 werd opgeheven ingevolge de artikelen 1 en
4 van het koninklijk besluit van 20
december 1989 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 6 juni 1960
voornoemd;
Overwegende dat luidens de dagvaarding de feiten werden gepleegd
tussen 5 en 15 oktober 1988 en het
bestreden arrest gewezen is op 7 december 1990, hetzij na de opheffing
van artikel 48bis voornoemd;
Overwegende dat luidens de aanhef van het koninklijk besluit van
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20 december 1989 artikel 48bis werd
uitgevaardigd om « de uitzonderlijke
invoer toe te laten van niet geregistreerde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik »; dat misdrijven die tegen artikel 48 his werden
gepleegd, strafbaar blijven oak nadat die uizonderlijke toestand heeft
opgehouden te bestaan;
Overwegende dat eiser werd vervolgd om : « Bij inbreuk op artikel
48bis van het koninklijk besluit van
6 juni 1960 betreffende de fabricage,
de bereiding en de distributie in het
groat en de terhandstelling van geneesmiddelen, op de artikelen 6bis,
§ 2, 15, § 5, en 16, § 2, van de wet
van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen zoals gewijzigd door de wet
van 21 juni 1983, als apotheker een
niet geregistreerd geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik te
hebben ingevoerd zonder dit rechtstreeks aan de bestemmeling te hebben afgeleverd »;
Overwegende dat krachtens artikel 6bis, § 2, van de wet van 25
maart 1964 op de geneesmiddelen,
als gewijzigd door de wet van 21 juni 1983, door de officina-apotheker
een niet geregistreerd geneesmiddel
slechts mag worden ingevoerd « om
een medisch voorschrift uit te voeren »; dat luidens dit artikel « de
voorwaarden waaronder en de wijze
waarop dat geneesmiddel mag worden ingevoerd alsmede de eventuele
beperkingen door de Koning (worden) bepaald >>;
Overwegende dat artikel 48bis van
het koninklijk besluit van 6 juni
1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groat en
de terhandstelling van geneesmiddelen, als gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 januari 1987, het
invoeren van een niet geregistreerd
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik slechts toestaat onder
de volgende voorwaarden : « 1a er
mag op de markt geen geneesmiddel bestaan met een identieke
samenstelling in actieve bestanddelen of met een gelijkwaardige thera-
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peutische werking; 2° het geneesmiddel moet worden voorgeschreven
door een dierenarts, die gemachtigd
is de diergeneeskunde in Belgie uit
te oefenen; 3° het voorschrift moet
door de voorschrijvende dierenarts
gedateerd en ondertekend worden
en de volgende vermeldingen bevatten : a) identiteit van de voorschrijver: b) de identiteit van de eigenaar
of houder van de dieren; c) het aantal betrokken dieren, d) de datum
waarop het onderzoek van de dieren
door de voorschrijver werd uitgevoerd; e) dat er op de markt geen
geneesmiddel met een gelijkwaardige therapeutische werking bestaat ));
Dat daaruit volgt dat er met betrekking tot een niet geregistreerd
geneesmiddel geen toepassing kan
worden gemaakt van de bepaling
van het tweede lid van artikel 1 van
het koninklijk besluit van 16 maart
1984 houdende bijzondere bepalingen inzake geneesmiddelen bestemd
voor dieren, krachtens hetwelk de
officina-apotheker de voor dieren
bestemde geneesmiddelen aan de
dierenarts mag leveren op voorlegging van een bestelbon van de dierenarts;
Dat een niet geregistreerd geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik door de officina-apotheker
slechts op een ten name van de eigenaar of houder van de dieren opgemaakt voorschrift van de dierenarts mag worden ter hand gesteld,
hetgeen elke andere aflevering dan
een rechtstreekse ten behoeve van
eigenaars of houders van dieren uitsluit;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
16 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter

-

Verslaggever: de h. D'Hont -

Gelijk-
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luidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Dassesse en De Gryse.

Nr. 464
2e KAMER -

WEGVERKEER

16 november 1993
-

WEGVERKEERSREGLE-

MENT VAN 1-12-1975
WEG - BEGRIP.

ART. 1 -

OPENBARE

Een openbare weg in de zin van art. 1
van ilet W V.R. is iedere weg die toegankelijk is voor het verkeer te land;
dit is niet het geval wanneer de weg
enkel voor het verkeer van bepaalde
categorieen van personen openstaat
(1).
(STIERS E.A. T. DE DECKER)
ARREST

(A.R. nr. 6748)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 april 1992 in hager
beroep op verwijzing gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Gelet op het arrest van het Hof van
7 januari 1992 (2);
I. Op de voorziening van lise
Stiers, beklaagde :
Over het middel: schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
(1) Cass., 16 juni 1987, A.R. nr. 610 (A.C.,
1986-07, nr. 626).
(2) A.C., 1991·92. m. 232.
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Wetboek, 1, 2, 12.3.1 en 12.4 van het ko·
ninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de po~
litie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis van her~
vorming op strafgebied eiseres veroor~
deelt tot een geldboete van 50 frank, met
uitstel voor een duur van een jaar, en de
rechtbank, na verweerder te hebben vrij~
gesproken, rechtdoende op burgerlijk ge~
hied, zich onbevoegd verklaart om te
kennen van de door eiser tegen verweer~
der ingestelde burgerlijke vordering tot
schadevergoeding op volgende gronden :
dat het in casu van primordiaal belang is
te weten of het Schuttershof al dan niet
een openbare weg is en, hieruit volgende, of de aanrijding zich al dan niet
heeft voorgedaan op een kruispunt; dat
de wetgeving geen definitie geeft van het
begrip « openbare weg »; dat uit recht~
spraak en rechtsleer blijkt dat als
« openbare weg » dient te worden be~
schouwd : « elke weg waar het publiek
toegelaten of geduld wordt en waar het
publiek verkeer in feite plaats grijpt of,
met andere woorden elke weg die in fei~
te voor het vervoer te land is open~
gesteld en in feite wordt gebruikt, onaf~
gezien aan wie het eigendomsrecht op
deze weg toebehoort »; dat de term « publiek » in voormelde definitie alleszins
dient gelnterpreteerd te worden als het
« publiek in het algemeen », « alle pu~
bliek »; dat een weg die slechts openstaat
voor een bepaalde categorie of bepaalde
categorieen van personen derhalve geen
openbare weg is; dat deze rechtbank
thans dient te onderzoeken of het Schuttershof een weg is die al dan niet in feite
voor het vervoer te land is opengesteld
en in feite door het publiek wordt gebruikt; dat bij dit onderzoek de recht~
bank alle feitelijke gegevens in acht
dient te nemen en zich niet enkel mag
steunen op het uiterlijk aspect van de
betrokken weg, noch op de omschrijving
die door de verbalisanten aan deze weg
gegeven wordt; dat de rechtbank in casu
beschikt over volgende feitelijke gege~
vens : - het Schuttershof mondt met
een niveauverschil van ongeveer 3 em.
uit op de boordsteen en de afwateringsgoot van de Ringlaan; - het Schutters~
hof zelf is een doodlopende, geasfalteerde weg, enkele tientallen meters lang,
die vanop de Ringlaan enkel toegang
verschaft tot het appartementsgebouw
en de daarbijgelegen garageboxen; dat
uit deze feitelijke gegevens, meer bepaald uit het feit dat het Schuttershof
enkel toegang verschaft tot het apparte-
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mentsgebouw en de daarbijgelegen gara-

geboxen, de rechtbank afleidt dat: - be·
trokken weg in feite enkel gebruikt
wordt door de bewoners van het appartementsgebouw en hun bezoekers, evenals

door de gebruikers van de garageboxen
(dat is slechts een bepaalde categorie

van personen) - betrokken weg in feite
zeker niet gebruikt wordt door « het publiek in het algemeen »; dat in die omstandigheden het Schuttershof niet kan
beschouwd worden als een openbare weg
in de zin van artikel 1 van de Wegverkeerswet; dat, zoals hager gesteld, de
door de verbalisanten gegeven omschrijving van het Schuttershof (private weg
met openbaar karakter), niet van aard is
de feitelijke vaststellingen van de rechtbank te ontkrachten; dat dit evenmin het
geval is voor het feit dat er zich bij de
ingang van het Schuttershof geen verkeersbord bevindt waarop uitdrukkelijk
gestipuleerd wordt dat de weg enkel toegankelijk is voor een bepaalde categorie
van personen en niet voor het publiek in
het algemeen; dat het feit dat op een
weg geen bord (« Privaat »), hek of bareel aanwezig is, immers niet determinerend is om te besluiten dat het om een
openbare weg gaat;
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun appelconclusie uitdrukkelijk staande
hielden, zonder op dat punt tegengesproken te worden, dat de eigenaars van het
Schuttershof deze weg opengesteld badden voor het openbaar verkeer (stuk nr.
17, biz. 5, in fine, en blz. 6, eerste lid);
dat vermits de weg voor het publiek is
opengesteld en minstens gebruikt wordt
door alle personen die om een of andere
reden in het appartementsgebouw of de
garageboxen moeten zijn, tot gevolg
heeft dat deze weg een openbaar karakter heeft en door het publiek gebruikt

word!; dat het feit dat het publiek, dat de
weg gebruikt, behoort tot de bewoners,
gebruikers en bezoekers van het appartementsgebouw Schuttershof en de garageboxen aan het openbaar karakter van
deze weg geen afbreuk doet; dat immers
het publiek precies uit zulke algemene
categorieen mensen bestaat en deze algemene en onbepaalde categorieen zoals
gebruikers, bezoekers, bewoners van de
gebouwen geen wezenlijke beperking
van het begrip publiek inhouden (schending van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975);
tweede onderdeel, het bestreden vonnis ten onrechte eiseres veroordeeld
heeft en (de rechtbank) zich onbevoegd
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heeft verklaard van de burgerlijke verdering van eiser te kennen (schending van
de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 13.3.1 en 12.4 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975), zodat het
bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen miskent :

Overwegende dat een openbare
weg is in de zin van artikel 1 van
het Wegverkeersreglement iedere
weg die toegankelijk is voor het ver·
keer te land; dat geen openbare weg
is een weg die enkel voor het verkeer te land van bepaalde catego-

rieBn van personen openstaat;
Overwegende dat het bestreden

vonnis verwart tussen de toegankelijkheid van een weg en het feitelijk
gebruik dat van die toegankelijkheid wordt gemaakt; dat de appel-

rechters uit de in het vonnis vermelde door hen vastgestelde en afgeleide feitelijke gegevens hun besluit
dat het Schuttershof een « niet
openbaar karakter " heeft, dat is
niet voor « alle publiek » of « het publiek in het algemeen " toegankelijk

zou zijn, niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het beslist op de tegen eiseres ingestelde
strafvordering en op de door eiser
tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten
van betekening van de voorzieningen
aan het openbaar ministerie ten laste
van de eisers; veroordeelt verweerder
in de helft van de overige kosten; laat
de andere helft van die kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Turnhout, zitting
houdende in hoger beroep.
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16 november 1993 - ze kamer -

Voor~

zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -

Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Houtekier.

Nr. 465
2e KAMER - 16 november 1993

WEGVERKEER

-

WEGVERKEERSREGLE-

MENT VAN 1-12-1975 - ART. 25.1.3o VOOR EIGENDOMMEN - BEGRIP.

INRIJ

De bij art. 25.1.3' van het W. V.R. bedoelde inrij voor eigendommen is elke
naar uiterlijke kenmerken als inrij
vooi'komende en waarneembare inrit
voor drie- of meerwielige voertuigen.
(KETELS T. DE VOOGT-NEIRINCK)
ARREST

(A.R. nr. 6752)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 april 1992 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
A. In zoverre de voorziening gencht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering:
Over de twee middelen samen :
Overwegende dat de door artikel
25.1.3' van het Wegverkeersreglement beoogde « inrij (voor eigendommen) » - waarvan de betekenis
niet wettelijk is omschreven - elke
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naar uiterlijke kenmerken als inrij
voorkomende en waarneembare inrit voor drie- of meerwielige voertuigen betreft; dat het werkelijk gebruik van de aldus voor de bedoelde
voertuigen feitelijk toegankelijke
plaats niet bepalend is en het eventueel zelden of niet ge bruiken van
die plaats voor het onderbrengen
van voertuigen geen afbreuk doet
aan de door de vernielde wettelijke
bepaling aan de aldus bepaalde inrij
verleende wettelijke bescherming;
de appelrechters terecht zeggen dat
« het volstaat dat de inrij toegang
met een voertuig/wagen kan geven
tot het eigendom (... ) De wijze van
gebruik ervan, of de frekwentie, niet
determinerend (is) » en dat de mogelijkheid tot toegang steeds gevrijwaard dient te blijven;

Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering - met onaantastbare beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak - hun
besli,sing dat het hier wei degelijk
een inrij betreft als bedoeld door artikel 25.1.3' van het Wegverkeersreglement regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden;
Overwegende dat de appelrechters
door hun vaststelling dat eiseres de
feitelijke bruikbaarheid van de inrij
als toegang voor autovoertuigen tot
het eigendom kende hun beslissing
dat het aan eiseres ten laste gelegde
strafbaar feit door haar wetenschap
omtrent het - minstens tot dan toe
- beperkt of afwezig gebruik van
die toegang voor voertuigen niet gerechtvaardigd is, naar recht verantwoorden:
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 november 1993 - 2e kamer -

Voor-

zitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Verdonck, Brugge.
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de een welbepaalde periode moesten
worden gestraft nag langer de bestraffing van gelijksoortige feiten vereist
wanneer die zich tijdens de daaropvolgende periode voordoen; dat is het geval met de voorwaarden voor de veroordeling tot de vergoeding die de
strafrechter krachtens art. 11bis Sociale-Documentenwet ambtshalve moet
uitspreken, welke voorwaarden zijn gewifzigd bij art. 112 wet van 26 funi
1992 houdende sociale en diverse bepalingen (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. GAUDRON)

(A.R. nr. 417)
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17 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KAMER - 17 november 1993

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN·
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - STRAFWET - BIJHOUDEN VAN SOCIALE DOCUMENTEN - ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET - VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDELING - VOORWAARDEN WLJZIGING - TOEPASSING VAN DE NIEUWE
WET.

2° ARBEID -

SOCIALE DOCUMENTEN ART. UBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDELING VOORWAARDEN W!JZIGING
NIEUWE WET - WERKING IN DE TIJD.

3° SOCIALE ZEKERHE!D -

WERKNE·
MERS - SOCIALE DOCUMENTEN - ART. llBIS
SOCIALE-DOCUMENTENWET - VERGOEDING
- AMBTSHALVE VEROORDELING - VOORWAARDEN - WIJZIGING - NIEUWE WET WERKING IN DE TIJD.

1°, 2° en 3° Het in art. 2, tweede lid, Sw.,
vastgelegde beginsel volgens hetwelk
de minst strenge strafwet terugwerkende kracht heeft, geldt voor alles
wat de toestand van de beklaagde verbetert, als niet blijkt dat de bescherming van de maatschappij, ter vrijwaring waarvan bepaalde feiten geduren-

Nr. 467
2e KAMER -

17 novembet<

1993

J0 ONDERZOEKSRECHTER -

AMBTE·
LIJKE OPDRACHT - HUISZOEKING - AANGEZOCHTE ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEDEN - OMVANG.

Noot arrest nr. 466:
(1) Zie Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7196
(A.C., 1982-83, nr. 138) en « Overwegingen bij
art. 2 van het Strafwetboek », rede uitgesproken door adv.-gen. Depelchin, op de plechtige
openingszitting van I sept. 1965, Bull., biz. 7
tot 12, alsook de vertaling, in J.T., 1965, biz.
477 en 478,
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2o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) ONDERZOEKSRECHTER DRACHT -

AMBTELIJKE OP-

HUISZOEKING -

AANGEZOCHTE

ONDERZOEKSRECHTER- BEVOEGDHEDENOMVANG.

1° en 2° De onderzoelrsrech ter, die door
een andere onderzoeksrechter bij wege
van een ambtelijke opdracht aangew
zocht wordt om onderzoeksverrichtingen uit te voeren of te doen uitvoeren
ten einde de bewijzen of aanwijzingen
van een welbepaald misdrijf te verza-

melen, meer bepaald o.m een huiszoeking op een nauwkeurig aangegeven
plaats te verrichten, mag met de zelfs
mondelijk gegeven toestemming van
de met het onderzoek belaste magistraat onderzoeksverrichtingen uitvoeu
ren of doen uitvoeren, die niet uitdrukkelijk in de ambtelijke opdracht zijn
c.wngegeven en hij mag onder meer
een huiszoelring verrichten op een an~
dere plaats, wanneer door de uitvoering van de oorspronkelijk voorge~
schreven onderzoeksverrichtingen de
o.nmiddellijke uitvoering van nieuwe
onderzoeksverrich ti.ngen nodig is ge~
wol'den ter ontdekking van de waarheid.
(BELZ T. INDERDICA N.V., LES MUST DE CARTIER
BELGIQUE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0650.F)

BET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 20 september 1990
gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en op 25 maart 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
II. Op de voorziening tegen het arrest van 25 maart 1993 :
A. In zoverre zij gericht is tegen
de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de onderzoeksrechter, die door een andere onder~
zoeksrechter bij wege van een amb~
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telijke opdracht aangezocht wordt
om onderzoeksverrichtingen uit te
voeren of te doen uitvoeren, ten
einde de bewijzen of aanwijzingen
van een welbepaald misdrijf te verzamelen, meer bepaald om een huiszoeking op een nauwkeurig aangegeven plaats te verrichten, met de
toestemming van de met het onderzoek belaste magistraat onderzoeksverrichtingen mag uitvoeren of doen
uitvoeren die niet uitdrukkelijk zijn
aangegeven in de ambtelijke opdracht en onder meer een huiszoe~
king mag verrichten op een andere
plaats, wanneer door de uitvoering
van de oorspronkelijk voorgeschreven onderzoeksverrichtingen de onmiddellijke uitvoering van nieuwe
verrichtingen nodig is geworden ter
ontdekking van de waarheid;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de onderzoeksrechter
Coumanne zij n Antwerpse ambtgenoot aangezocht heeft om " de gerechtelijke politie te Luik opdracht
te willen geven om in Uw arrondissement bepaalde onderzoeksverrichtingen uit te voeren en personen
te verhoren, meer bepaald om, na
een door Uw toedoen opgemaakt bevel, een huiszoeking te verrichten in
de firma Harmax, Pelikaanstraat 69,
te Antwerpen, ten einde aldaar aile
voorwerpen, alsook boekhoudkundige en andere stukken op te sporen
en in bes!ag te nemen die de aanwijzingen kunnen staven dat uurwerkmodellen van het merk Cartier
en Hublot worden nagemaakt "; dat
de onderzoeksrechter Bruynseraede
op dat verzoek is ingegaan en een
beschikking tot huiszoeking heeft
verleend, meer bepaald " ten einde
aldaar alle voorwerpen en stukken
in verband met de namaking van
uurwerken Hublot en Cartier op te
sporen en in beslag te nemen "; dat
tijdens de uitvoering van die opdracht gebleken is dat een van de
leveranciers de Antwerpse vennoot~
schap Belz P.V.B.A. was; dat mevrouw Reynders, dienstdoende onderzoeksrechter, toen haar de vraag
naar de wenselijkheid van de voort~
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zetting van bet onderzoek bij die
vennootscbap werd gesteld, de toestemming gaf om de ambtelijke opdracbt uit te breiden tot de firma
Belz P.V.B.A., waarna de aangezocbte onderzoeksrecbter voor die vennootscbap een bevel tot buiszoeking
gaf " gelet op bet mondelinge verzoek van de onderzoeksrecbter
Reynders loco Freson te Luik " »;
Dat bet arrest wettig beslist dat
de omstandigbeid dat de onderzoeksrecbter te Luik geen scbriftelijk bevel tot buiszoeking beeft verleend voor de vennootscbap waarvan eiser zaakvoerder is, geen weerslag beeft op de regelmatigbeid van
de buiszoeking;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

2° CASSATIEMIDDELEN

17 november 1993 - 2e kamer -

Voor-

zitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Draps en Dassesse.

STRAFZA·

KEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE REGELMATIGHEID VAN
DE DAGVAARDING VOOR DE EERSTE RECHTER - MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE
APPELRECHTER.

BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN
- WETIELIJKE BEWIJSWAARDE - PROCESVERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET
BOSBEHEER OF VAN DE BOSWACHTERS NIET BIJ DE DAGVAARDING GEVOEGD.

3°

1° Het middel betreffende de toewijzing

van een zaak aan een kamer van de
correctionele rechtbank met slechts
een rechter of aan een kamer van dezelfde rechtbank met drie rechters kan
niet voor het eerst voor het Hoi van
Casstie worden voorgedragen (1).
2° Niet ontvankelijk is het middel dat
kritiek oefent op de regelmatigheid
van de dagvaarding voor de eerste
rechter, als het niet voor de appelrechter is aangevoerd (2).
3°

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

959

De omstandigheid dat de processenverbaal van de ambtenaren van het
bosbeheer of van de boswachters niet
bij de dagvaarding zijn gevoegd, zoals
door art. 133 van het Boswetboek
wordt vereist, ontneemt de vervolgende partij het recht om zich te beroepen
op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van dergelijke processen-verbaal, die krachtens de artt. 137 en 138
van genoemd wetboek gelden als bewijs zolang ze niet van valsheid zijn
beticht; dergelijke processen-verbaal
hebben echter wei de waarde van een
eenvoudige inlichting (3).
(DEFAYS T. WAALS GEWEST)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.0878.F)
Nr. 468
2e KAMER - 17 november 1993

1° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZA-

KEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL BETREFFENDE DE TOEWIJZING VAN EEN ZAAK AAN
EEN KAMER VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK MET SLECHTS EEN RECHTER OF MET
DRIE RECHTERS,

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 6 mei 1993 in boger
(1) Cass., 27 sept. 1988, A.R. nr. 2001 (A.C.,
1988-89, nr. 54).
(2) Cass., 29 okt. 1985, A.R. nr. 9453 (A.C.,
1985-86, nr. 135).
(3) Zie Cass., 12 mei 1993, A.R. nr. 384 (A.C.,
1993, nr. 231).
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de op de strafvordering gewezen beslissing
... 2) waarbij (eiser) wordt veroordeeld wegens de telastleggingen 1, 2
en 3:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel betreffende de toewijzing van een

zaak aan een kamer van de correctionele rechtbank met slechts een
rechter of aan een kamer van dezelfde rechtbank met drie rechters
geen verband houdt met de bevoegdheid, zelfs als het gaat om een zaak
van hager beroep tegen een vonnis
van de politierechtbank, welk hager
beroep, krachtens artikel 92, § 1, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek aan
een kamer met drie rechters moet
worden toegewezen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser in de in
het middel aangegeven grief voor de
appelrechters heeft opgeworpen;
Dat het nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in
zoverre het de nietigheid van de
dagvaarding voor de eerste rechter
aanvoert, terwijl die grief niet aan
de appelrechters is voorgelegd en eiser over de zaak zelf verweer heeft
gevoerd, niet ontvankelijk is :
Overwegende voor het overige dat
de omstandigheid dat het procesverbaal niet bij de dagvaarding is
gevoegd, zoals door artikel 133 van
het Boswetboek wordt vereist, de
vervolgende partij het recht ontneemt om zich te beroepen op de
bijzondere bewijswaarde van de processen-verbaal van de an1btenaren
van het bosbeheer of boswachters,
die, krachtens de artikelen 137 en
138 van genoemd wetboek als bewijs gelden, zolang ze niet van vals-

heid beticht zijn; dat die omstandig-

heid evenwel er niet aan in de weg
staat dat dergelijke processen-verbaal door het openbaar ministerie
als eenvoudige inlichtingen kunnen
worden aangevoerd en dat zij als zodanig door de feitenrechter in aan-

merking genomen kunnen worden :
Dat, wat dat betreft, het middel
niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 november 1993 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaat: mr. P. Thomas, Verviers.

Nr. 469
2" KAMER -

17 november 1993

CASSAT!EBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN
VOOR CASSATIEBEROEP
STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP - HOF VAN EEROEP, JEUGDKAMER
VOORLOPIGE MAATREGEL BEZOEK·
RECHT - CASSATIEBEROEP V66R DE EIND·
BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het v66r de eindbeslissing ingestelde cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep,
jeugdkamer, dat, zonder uitspraak te
doen over een bevoegdheidsgeschil, de
beschikking bevestigt van de jeugdrechter, waarbij deze, op de vordering
welke de procureur des Konings in de
zaak en van een moeder t.a. v. haar
minderjarig kind onder meer genomen

HOF VAN CASSATIE

Nr. 470

had op grand van art. 32 Jeugdbe-

schermingswet en ten einde de in art.
50 van genoemde wet bedoelde navor·
singen te doen verrichten, aan de moeder een voorlopig « bezoekrecht » heeft
toegekend t.a. v. dat kind.
(PROCUREUR-GENER.AAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. R ... EN D...)

961

halve een voorbereidende beslissing
en een beslissing van onderzoek is in
de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening is ingesteld
voor de eindbeslissing en derhalve
niet ontvankelijk is;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.1368.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1993 gewezen door de jeugdkamer van het
Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat de eerste rechter, op de vordering die de procureur des Konings te Luik onder
meer op grand van artikel 32 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
j eugdbescherming in de zaak van
verweerster ten aanzien van haar
minderjarig kind L... R... genomen
had ten einde de navorsingen, bedoeld in artikel 50 van voornoemde
wet, te doen verrichten en, zo nodig,
de voorlopige maatregelen van bewaring, bedoeld in artikel 52 van die
wet, te do en nemen, enerzij ds, de
handhaving van de minderj arige in
de familie van haar vader, verweerder, he eft bevolen onder het toezicht
van een afgevaardigde bij de jeugdbescherming, anderzijds aan verweerster een voorlopig « bezoekrecht » t.a.v. dat kind heeft toegekend;
Overwegende dat de appelrechter,
op het hager beroep van verweerder
tegen die beschikking van de eerste
rechter, erop wijst dat het hager beroep « in casu enkel betrekking
heeft op het bestaan of de omvang
van voornoemd bezoekrecht »; dat
hij vervolgens dat hager beroep
« binnen de perken waarin de zaak
bij hem aanhangig was » ontvankelijk verklaart, in zoverre verweerder
optreedt als vader, en die beschikking bevestigt; dat die beslissing
geen uitspraak doet over een
bevoegdheidsgeschil; dat het der-

Om die redenen, ongeacht eisers
verzoekschrift, dat geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van de
voorziening; verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
17 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Versla.ggever: de h. Fischer Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 470
1e

KAMER -

18 november 1993

(VOLTALLIGE TERECHTZI'ITING)

1° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER - BELASTINGZAKEN AANSLAG - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR
DER BELASTINGEN - BEHANDELING VAN
HET BEZWAARSCHRIFT DOOR EEN GEDELEGEERD AMBTENAAR.

2° !NKOMSTENBELASTINGEN -

AAN-

SLAGPROCEDURE - BESLISSING VAN DE DIRECI'EUR - BEHANDELING VAN HET BEZWAARSCHRIFT DOOR EEN GEDELEGEERD
AMBTENAAR - ONPARTIJDIGHE~D.

3° !NKOMSTENBELASTINGEN -

AAN-

SLAGPROCEDURE - BESLISSING VAN DE DJ.
RECTEUR - BEHANDELING VAN HET BE-
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ZWAARSCHRIFI' DOOR EEN GEDELEGEERD
AMBTENAAR - CUMULATIE VAN RECHTER"
LIJKE AMBTEN.

4° INKOMSTENBELASTINGEN -

AAN-

SLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BERICHT
AAN DE BELASTINGPLICHTIGE - VORMEN.

1o en 2° Het algemene rechtsbeginsel val-

gens hetwelk de rechter onpartijdig
moet zijn is van toepassing op de directeur der belastingen of op de door
hem gedelegeerde ambtenaar, wanneer hij uitspraak doet over de bezwaarschriften van een belastingplichte, doch staat er niet aan in de weg
dat een ambtenaar, die een bezwaarschrift heeft behandeld, daarover ook

uitspraak doet, wanneer hij daartoe
wordt gedelegeerd (1). (Artt. 275, 276
W.I.B.

1962).

Art. 292 Ger. W. naar Juid waarvan
nietig is het vonnis, gewezen door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen
van een ander rechterlijk ambt kennis
genomen heeft van de zaak, is niet
van toepassing op de ambtenaar van
de administratie der belastingen die
het bezwaarschrift van een belasting~
plichtige heeft behandeld en achteraf
gedelegeerd wordt om over dat be~
zwaarschrift uitspraak te doen (2).
4° Wanneer een belastingplichtige deel
uitmaakt van een feitelijke vereniging
en de administratie meent de gegevens
van zijn belastingaangifte te moeten
verbeteren, is geldig het hem door
haar hiervan gegeven bericht, als dat
bericht bij aangetekend schrijven ge~
richt wordt aan de zetel van die ver~
eniging en de belastingplichtige biervan op de hoogte is. (Art. 251 W.l.B.
3°

1962)

(FRAN<;OIS
T. BELGISCHE STAAT- MIN V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0026.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

(1) en (2) Zie de verwijzingen in concl. O.M.
(BUll. en Pas., 1993, I, 470).

Nr. 470

Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de gedelegeerde
ambtenaar die de aan het hof van
beroep voorgelegde beslissing gewezen heeft niet de berichten van wijziging van de door eiseres voor de
aanslagjaren 1985 en 1986 aangegeven inkomsten had opgemaakt,
maar, als inspecteur der belastingen, belast was met de behandeling
van de bezwaarschriften van eiseres;
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de
rechter onpartijdig moet zijn op aile
rechtscolleges toepassing vindt en
dus oak op de directeur der belastingen of op de door hem gedelegeerde
ambtenaar, wanneer hij uitspraak
doet over de bezwaarschriften van
een belastingplichtige tegen de te
zijnen name gevestigde aanslag;
Overwegende dat genoemd algemeen beginsel niet wordt miskend,
wanneer dezelfde ambtenaar een
bezwaarschrift behandelt overeenkomstig het te dezen toepasselijke
artikel 275 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en over dat
bezwaarschrift uitspraak doet overeenkomstig artikel 276 van dat wethoek;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat er te dezen geen
miskenning van voornoemd algemeen beginsel voortvloeit uit het
feit dat een ambtenaar, die de aanslag niet had gevestigd, het bezwaarschrift van eiseres onderzocht
heeft en erover uitspraak gedaan
heeft, het in het middel aangehaalde
algemeen beginsel niet miskent;
Overwegende voor het overige dat
een ambtenaar der belastingen,
wanneer hij uitspraak doet na het
bezwaarschrift van een belastingplichtige te hebben onderzocht, geen
« ander rechterlijk ambt » uitoefent
in de zin van artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel faalt naar recht;
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Over het tweede middel :
Overwegende dat luidens het te
dezen toepasselijke artikel 251 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de administratie, indien ze
meent de gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige
heeft vermeld in de aangifte, hem
bij een ter post aangetekende brief
in kennis stelt van de inkomsten en
andere gegevens die zij voornemens
is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven;
Dat het hof van beroep op de
voorziening tegen de beslissing van
de directeur der belastingen of van
de door hem gedelegeerde ambtenaar, in feite oordeelt of de belastingplichtige kennis gekregen heeft
van het bericht van wijziging;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bericht van wijziging
gericht is aan de feitelijke vereniging Frangois Odette en Yvette en
gezonden is aan de zetel van de vereniging, en dat eiseres daarvan kennis gekregen heeft;
Dat uit het bovenaangehaalde artikel 251 niet volgt dat de toezending van het bericht van wijziging
aan de tussen eiseres en haar zuster
bestaande feitelijke vereniging leidt
tot nietigheid van het bericht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 november 1993 -1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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Nr. 471
1e

KAMER -

18 november 1993

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PER·
SONENBELASTING - BEREKENING VAN DE
BELASTING - VOORAFBETALINGEN - TERUGBETALING - MORATOIRE INTEREST,

2° INTERESTEN -

MORATOIRE INTERESTEN - INKOMSTENBELASTINGEN - VOORAF·
BETALINGEN - TERUGBETALING,

1° en 2° Wanneer voorafbetalingen aan

de belastingplichtige worden terugbetaald, hetzij bij de vaststelling van de
belasting, hetzij na bezwaar, kan die
terugbetaling, in zoverre die voorafbetalingen meer bedragen dan de verschuldigde belasting, niet Jeiden tot
toekenning van moratoire interest (1).
(Art. 309, 2", W.I.B. 1964.}
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R.

nr. F.93.0042.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de

ar~

tikelen 89 tot 91, 93bis, 211, § 2, 308 en
309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (in 't kort
W.I.B.), en miskenning van de bewijskracht van het vroeger arrest van 5 november 1991, van het verzoekschrift van
hager beroep en van de door de partijen
neergelegde conclusie v66r het genoemd
arrest van 5 november 1985 {lees : 1991)
werd gewezen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk

. Wetboek},

doordat het hof van beroep, op het hager beroep van verweerder tot terugbetaling, in hoofdsom en interest, van de
voorafbetalingen ten belope van 1.650.000
frank op een aanslag in de personenbelastingen, die door de betwiste beslissing
(1) Cass., 25 mei 1989, A.R. nr, F 992 F (A.C.,
1988-89, nr, 548).
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van de directeur volledig is ontlast omdat hij buiten de in de artikelen 258 en
264 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde termijnen is vastgesteld, en na het akkoord tussen de
partijen over de terugbetaling van de
voorafbetalingen te hebben bekrachtigd,
in een eerste arrest van 5 november 1991
dat « de terugbetaling van de voorafbetalingen beveelt (en) de uitspraak over de
interest op die bedragen uitstelt », door
het bestreden arrest van 28 januari 1993
zijn rechtsmacht geheel uitoefent, en
verklaart o:; dat de kern van het probleem
(...) ligt in de vaststelling van de aard
van het bedrag (... ) waarvan de terugbetaling door (het voornoemd arrest} van 5
november 1991 in aansluiting op het akkoord tussen de partijen is bevolen »,
overweegt 1°) « dat dit bedrag, hoewel
het vaststaat dat het oorspronkelijk door
(verweerder) is betaald als voorafbetaling in de zin van de artikelen 89 tot 91
en 93bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat kenmerk heeft verloren door de inkohiering van de aanslag
op 9 januari 1987, (want) die stortingen
werden door die inkohiering verrekend
met het bedrag van de totale verschuldigde belasting en hebben deswege, niettegenstaande het desbetreffend betoog
van de partijen, het kenmerk van betaalde belastingen verkregen », 2°) « dat de
betaalde belasting, wegens de vernietiging van de aanslag door de gewestelijke
directeur, een teveel betaalde belasting
is geworden », en beslist « dat de door
het voornoemd arrest van 5 november
1991 bevolen terugbetaling bijgevolg betrekking heeft op de personenbelasting
die overeenkomstig artikel 266 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
ten kohiere is gebracht, en die is betaald
door verrekening met de ontvangen
voorafbetalingen en niet de terugbetaling
van het overschot van voorafbetalingen
als bedoeld in artikel 309, 2°, van hetzelfde wetboek, (zodat) overeenkomstig artikel 308 van dat wetboek, moratoriuminterest verschuldigd is op de bij de
voornoemde beslissing van 5 november
1991 bevolgen terugbetaling »,

terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
bepaalt dat « bij terugbetaling van belastingen » moratoriuminterest wordt toegekend tegen een rentevoet van 0,8 pet. ingevolge artikel 309, eerste lid, 2°, van
hetzelfde wetboek, echter geen moratoriuminterest wordt toegekend « bij terug-
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betaling van het overschot van voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld
bij artikel 211, § 2 »; die terugbetaling
bijgevolg, wanneer de voorheffingen en/
of voorafbetalingen aan de belastingplichtige worden terugbetaald, hetzij bij
de vaststelling van de belasting hetzij na
het bezwaar, voor zover het bedrag ervan meer bedraagt dan de verschuldigde
belasting, helemaal geen terugbetaling
van belasting in de zin van genoemd artikel 308 wordt aileen omdat ze gebeurt
na de vaststelling en zelfs na de inkohiering van een aanslag en ten gevolge van
een bezwaar; ofschoon de vaststelling
van de belasting binnen de wettelijke
termijnen door de bij artikel 266 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
bepaalde inkohiering en door de desbetreffende betaling door verrekening met
de ontvangen voorheffingen overeenkomstig de artikelen 186, 188, 191 en 203 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en door de aftrek van de voorafbetalingen als bepaald bij de artikelen 89 tot
91 en 93bis van hetzelfde wetboek, een
voorwaarde sine qua non is voor het bestaan van de belastingschuld van de belastingplichtige, uit die wettelijke bepalingen helemaal niet volgt dat de voorheffingen en voorafbetalingen door die
samenlopende verrichtingen van inkohiering en betaling van belasting, hun ka·
rakter van voorheffing of voorafbetaling
zouden verliezen; de voorafbetalingen,
die geen belasting zijn maar een wijze
van betaling van een belasting die later
moet worden vastgesteld en die voor de
zelfstandigen een middel zijn om te ontkomen aan de bij artikel 89, § 1, bepaalde belastingvermeerdering, en voor de
gewone belastingplichtigen het middel
om de bonificatie te genieten als bedoeld
in artikel 93bis, hun bijzonder karakter
behouden en nooit de belasting kunnen
zijn die kan leiden tot betaling van de
bij artikel 308 van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bepaalde moratoriuminterest; artikel 309, eerste lid, 2°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen toepasselijk is zowel bij gedeeltelijke terugbetaling van de voorheffingen
en voorafbetalingen, als bij volledige terugbetaling wanneer, zoals te dezen, de
belastingplichtige geen enkele belasting
is verschuldigd wegens de laattijdige inkohiering van de aanslag in de personenbelasting; immers het in artikel 211, § 2,
bedoeld overschot van voorafbetalingen,
dat wil zeggen het bedrag van die voorafbetalingen dat meer bedraagt dan de
verschuldigde belasting, het geheel van
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de voorafbetalingen dekt die bijgevolg
zijn gedaan terwijl de belastingplichtige
uiteindelijk geen eukele belasting diende
te betalen (schending van de artikelen 89
tot 91, 93bis, 211, § 2, 308 en 309, eerste
lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen) :

Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat de in artikel 89
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde voorafbetalingen een vermeerdering beogen te vermijden op het gedeelte
van de personenbelasting dat overeenstemt met de in artikel 20, 1', 2',
b en c, en 3°, van voornoemd wethoek bedoelde bedrijfsinkomsten en
aileen maar voorschotten zijn die
met de later vast te stellen belastingen moeten worden verrekend; dat
ingevolge artikel 211, § 2, van hetzelfde wetboek, het eventuele overschot van de voorafbetalingen desvoorkomend wordt verrekend met
de aanvullende belastingen op de
personenbelasting en het saldo
wordt terugbetaald indien het in die
bepaling vastgestelde bedrag bereikt; dat artikel 308 weliswaar bepaalt dat moratoriuminterest wordt
toegekend bij « terugbetaling van
belastingen », maar dat artikel 309,
2', bepaalt dat geen moratoriuminterest wordt toegekend bij « terugbetaling (... ) van het overschot van (... )
voorafbetalingen als bedoeld bij artikel 211, § 2, die ten voordele van de
betrokken belastingplichtige geschiedt »; dat laatstgenoemde bepaling zowel van toepassing is bij gedeeltelijke terugbetaling van de verrichte voorafbetalingen als bij volledige terugbetaling, zelfs ten gevolge
van een laattijdige inkohiering;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de overschotten van voorafbetalingen als bedoeld in artikel 211, § 2,
waarvoor artikel 309 bij de terugbetaling geen moratoriuminterest toekent, die zijn welke overblijven na
verrekening met de verschuldigde
belasting;
Overwegende dat wanneer voorafbetalingen aan de belastingplichtige
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worden terugbetaald, hetzij bij de
vaststelling van de belasting, hetzij
na het bezwaar, die terugbetaling,
in zoverre die voorafbetalingen
meer bedragen dan de verschuldigde belasting, niet kan leiden tot toekenning van moratoire interest; dat
een dergelijke terugbetaling, aileen
door het feit dat zij na de vaststelling en zelfs na de inkohiering van
de aanslag of ten gevolge van een
bezwaar wordt verricht, geen terugbetaling van belastingen in de zin
van voornoemd artikel 308 wordt;
Overwegende dat het bestreden
arrest van 28 januari 1993 vaststelt
dat « de gewestelijke directeur door
de bestreden beslissing een outlasting voor de gehele litigieuze aanslag verleende op grand dat die aanslag buiten de bij de artikelen 258
en 264 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalde
termijnen was vastgesteld, maar
verzuimde de terugbetaling te bevelen van het bedrag van 1.650.000
frank dat (verweerder) als voorafbetaling had betaald •; dat het hof van
beroep in zijn arrest van 5 november 1991 ten gevolge van het tussen
de partijen gesloten akkoord, had
bevolen « de voorafbetalingen terug
te betalen »; dat het hof van beroep
in het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de voorafbetalingen, dank
zij de inkohiering van de aanslag,
en ten gevolge van de verrekening
ervan met het totale bedrag van de
verschuldigde belasting, « het karakter van betaalde belastingen hebben
verkregen » en eiser veroordeelt tot
betaling van moratoire interest op
het bedrag van 1.650.000 frank
« overeenkomstig artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen »;
Overwegende dat verweerder, nu
de administratie de wettelijke aanslagtermijn niet heeft nageleefd,
voor het bewuste belastingjaar geen
enkele belasting verschuldigd was,
zodat het totaal van de door verweerder voor dat belastingjaar gedane voorafbetalingen een overschot
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uitmaakt in de zin van voormeld artikel 308, 2", en dat ingevolge die be-

Nr. 472

(UNIE DER ASSURADEUREN N.V.
T. DESOIGNIES, JUVENET)

paling geen moratoire interest op de
terugbetaling van dat overschot kan
worden toegekend;
Dat het onderdeel gegrond is;

18 november 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Valmy de
Longueville, Brussel.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.01154.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1992
door het Hof van Beroep te Bergen

gewezen;
Over het middel: schending van artikel 1385 van het Gerechtelijk Wetboek
en, voor zoveel nodig, schending van artikel 20, 9°, van de hypotheekwet van 16
december 1851, dit is titel XVIII van

hoek III van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de tweede verweer-

Nr. 472
1e KAMER - 18 november 1993

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT DIEREN - BEWAARDER - MACHT VAN LEIDING, TOEZICHT EN GEBRUIK - BEGRIP.

Om als bewaarder van een dier aansprakelijk te worden gesteld voor de door
dat dier veroorzaakte schade is bet
voldoel:!de dat de bewaarder, op het
ogenbl1k van het schadetoebrengend
feit, het meesterschap over bet dier
had, wat inhoudt dat hij de macht had
om, zonder inmenging van de eigenaar, het dier te leiden en toezicht erover uit te oefenen, en dat hij dezelfde
macht had als de eigenaar om het dier
te gebruiken; niet vereist is dat de bewaarder over een onbetwiste en ten eigen nutte uitgeoefende macht beschikt
(1). (Art. 1385 B.W.)
(1) Zie Cass., 20 april 1979 (A.C., 1978-79 1
993); 26 juni 1981, A.R. nr. 3142 (ibid., 1980-81
nr. 629); 5 nov. 1981, A.R. nr. 6425 (ibid'
~981-82, nr. 159) met concl, proc.-gen. Duma~
m Bull. en Pas., 1982, I, 316; 18 nov. 1983, A.R.
nr. 3907 (A.C., 1983-84, nr. 154); 16 okt. 1986,
A.R. nrs. 7448-7517 (ibid., 1986-87, nr. 93).

der veroordeelt om aan de eerste verweerder de hoofdsom van 688.009 frank,
vermeerderd met de compensatoire en
moratoire interest, te betalen, « zegt dat
dit arrest uitvoerbaar zal zijn op de verzekeringsvergoeding die (de tweede verweerder) van (eiseres) kan vorderen en
die laatstgenoemde in handen van het
slachtoffer, (de eerste verweerder), zal
moeten betalen, door welke betaling de
verzekeraar jegens de verzekerde zal
zijn bevrijd », eiseres veroordeelt « in de
kosten van het beroep dat zij op 2 april
1990 heeft ingesteld » en de beslissing
van de eerste rechter bevestigt « in zoverre hij ... uitspraak heeft gedaan over
de kosten » op grand « dat (de eerste ver-

weerder) op 29 september 1994 bij de

echtgenoten Juvenet-Fontaine werd geroepen om er hun hond "Nounousse " te
verzorgen en dat hij bij die gelegenheid
door dat dier werd gebeten; ... dat uit de
behandeling op de terechtzitting en uit
de door de partijen tijdens de debatten

overgelegde stukken blijkt ... dat op het
moment dat de eerste verweerder) bij de
woning (van de tweede verweerder) aankwam deze afwezig was; dat daarentegen zijn echtgenote, Anne-Marie Fontaine, de dochter van de betrokkenen en
hun schoonzoon aanwezig waren; dat
terwijl (de eerste verweerder) in de keu:
ken wachtte, Michel Leger naar de binnenplaats, waar de hond was, is gegaan
om hem te muilbanden en hem een
wurgband om te doen teneinde hem in
bedwang te kunnen houden; dat (de eerste verweerder) vervolgens op de binnenplaats kwam; dat, toen hij dichtbij geko~
men was en zijn hand uitstak naar de
oren van de hond, door Michel Leger geplaatste muilband loskwam en langs de
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muil van het dier gleed; dat de hond, die
dus niet meer gemuilband was, in de linkerduim (van de eerste verweerder) beet;
dat Michel Leger, om alle andere preblemen te vermijden, {de eerste verweerder) in een bergplaats opsloot om ondertussen het dier veilig op te bergen; dat
Michel Leger, zowel v66r als na het ongeval, uit eigen beweging blijkt te hebben gehandeld; dat (de eerste verweerder) in elk geval geen enkele richtlijn
schijnt te hebben gegeven; dat uit die
feitelijke gegevens niet kan worden afgeleid dat er sprake is geweest van een
daadwerkelijke overdracht (aan de eerste verweerder) van het voile meesterschap over het dier; dat evenmin is bewezen dat Michel Leger de hoedanigheid
van bewaarder had; dat in de onderstel~
ling dat hij inderdaad "de enige was die
(het dier) goed kende en daarover daad~
werkelijk de baas kon zijn" en dus er~
mee was belast "zeals gewoonlijk ... om
het in bedwang te houden en klaar te
maken" die omstandigheid niet voldoen~
de is om hem die hoedanigheid toe te
kennen; dat oak nag moet worden aange~
toond dat hij beschikte " over een onbe~
twiste macht, en die dus ten eigen nutte
werd uitgeoefend " dat een dergelijk bewijs te dezen niet is geleverd door de gegevens van het dossier »,
terwijl de eerste verweerder, krachtens artikel 20, 9°, van die Hypotheekwet
eiseres, verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de tweede
verweerder, slechts kon aanspreken binnen de grenzen van de aansprakelijkheid van laatstgenoemde; artikel 1385
van het Burgerlijk Wetboek luidt « de eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in
gebruik heeft, degene die zich ervan be~
dient, is aansprakelijk voor de schade
die door het dier is veroorzaakt, hetzij
het onder zijn bewaring stand, dan wei
verdwaald of ontsnapt was »; de aansprakelijkheid voor de door een dier veroorzaakte schade, krachtens die bepaling,
wordt overgedragen van de eigenaar op
degene die het onder zijn bewaring
heeft, dat wil zeggen op degene die, op
het ogenblik van het schadeverwekkende
feit, het valle meesterschap over het dier
heeft, hetgeen een niet ondergeschikte
macht van Ieiding en toezicht, zonder in~
menging van de eigenaar, insluit, en dezelfde macht heeft als de eigenaar om
het dier te gebruiken; daarentegen, om
de bewaarder krachtens artikel 1385 aansprakelijk te verklaren, niet wordt vereist dat hij de niet ondergeschikte macht
vEin Ieiding, toezicht en gebruik ten ei~
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gen nutte uitoefent; het arrest, dat vaststelt dat « Michel Leger, zowel vOOr als
na het ongeval, uit eigen beweging blijkt
te hebben gehandeld » en dat niet uitsluit dat hij « de enige was die het dier
goed kende en daarover daadwerkelijk
de baas kon zijn » en dus ermee was be~
last « zeals gewoonlijk om het in be~
dwang te houden en klaar te maken »,
derhalve niet naar recht heeft kunnen
beslissen dat, op het ogenblik van het
ongeval, de aansprakelijkheid voor de
door het dier veroorzaakte schade niet
van de tweede verweerder op Michel Leger was overgedragen, op grand dat niet
was aangetoond dat laatstgenoemde beschikte « over een onbetwiste macht, en
die dus ·ten eigen nutte werd uitgeoefend »; het arrest, door zijn beslissing op
die grand te doen steunen, aan artikel
1385 van het Burgerlijk Wetboek een
voorwaarde toevoegt die er niet in voor~

komt:
Overwegende dat artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek aileen maar
impliceert dat de bewaarder, op het
ogenblik van het schadeverwekkende feit, het meesterschap over het
dier had, wat inhoudt dat hij de niet
ondergeschikte macht had om, zonder inmenging van de eigenaar, het
dier te leiden en toezicht erover uit
te oefenen, en dat hij dezelfde
macht had als de eigenaar om het
dier te gebruiken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat Michel Leger « zowel v66r
als na het ongeval uit eigen bewe·
ging blijkt te hebben gehandeld ";
dat het arrest zegt « dat in de onderstalling dat hij inderdaad de enige
was die het dier goed kende en
daarover daadwerkelijk de baas kon
zijn en dus zoals gewoonlijk ermee
was belast om het in bedwang te
houden en het klaar te maken, die
omstandigheid niet voldoende was
om hem (de hoedanigheid van bewaarder) toe te kennen »;
Dat het arrest, door zijn beslissing dat Michel Leger, op het ogenblik van het ongeval, op het dier
niet over een niet ondergeschikte
macht van Ieiding en toezicht zonder inmenging van de eigenaar beschikte, te doen steunen op de om-
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standigheid dat niet was aangetoond
dat hij beschikte « over een onbetwiste macht en die dus ten eigen
nutte werd uitgeoefend », zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
18 november 1993 - te kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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6° GRONDWET BURGERLIJKE
SPRAAK.

ART. 92 - GESCHIL OVER
RECHTEN TUCHTRECHT-

7° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN SAMENSTELLING VAN DE PROVINCIALE RAAD
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - NIETIGE
BESLISSING VAN DE PROVINCIALE RAAD ONDERZOEKSVERRICHTING DOOR DE ONDERZOEKSCOMMISSIE UITGEVOERD NIETIGHEID.

8° RECHTBANKEN -

TUCHTZAKEN SAMENSTELLING VAN DE PROVINCIALE RAAD
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN- NIETIGE
BESLISSING VAN DE PROVINCIALE RAAD ONDERZOEKSVERRICHTING DOOR DE ONDERZOEKSCOMMISSIE UITGEVOERD NIETIGHEID.

9° RECHTERLIJKE ORGANISATIE TUCHTZAKEN - RAAD VAN BEROEP VAN DE
ORDE VAN GENEESHEREN - SAMENSTELLING - GENEESHEER GEKOZEN DOOR DE
PROVINCIALE RAAD.
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10° CASSATIEMIDDELEN 1e KAMER - 19 november 1993

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - ORDE VAN GENEESHEREN VORM VAN ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - OPENBAARHEID - PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING - TEGENSTRIJDIGHEID.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTSANCTIE
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN EVENREDIGHEID VAN DE STRAF.

3o RECHTSBEGINSELEN
(ALGEME·
NE) - BEGINSEL VAN EVENREDIGHEID VAN
DE STRAF - TUCHTZAKEN.

4° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN - TUCHTRECHTE·
LIJKE PROCEDURE - GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN - ART. 92 GW. - ART. 6.1
E.V.R.M.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART, 6 ART. 6.1 - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE
HET VASTSTELLEN VAN BURGERLIJKE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

TUCHTZAKEN - NIEUW MIDDEL - SCHENDING ART. B
E.V.R.M.

11° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE
RAAD - PROCEDURE - KENNISNEMING VAN
DE ZAAK.

1° Er bestaat geen tegenstrijdigheid tus-

sen de vermeldingen van het procesverbaal van de terechtzitting waarbij
enerzijds wordt gesteld dat, op het
ogenblik dat eisers zaak werd opgeroepen, de zitting van de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren openbaar was, en anderzijds dat de zaak op
verzoek van eiser verder met gesloten
deuren werd behandeld.
2° en 3° Een algemeen rechtsbeginsel
van evenredigheid van de straf bestaat
niet in tuchtzalcen (1).
4°, 5° en 6° Tuchtrechtspraak ]evert in de
regel geen geschil op als bedoeld in
art. 92 Gw., al kan zij leiden tot het
{1) Zie Cass., 17 old. 1966 (A.C., 1967, 217); 17
sept. 1992, A.R. nr. 9411 (ibid., 1991-92, nr. 620).
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vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen in de zin van art. 6.1
E. V.R.M. (2).
7° en 8° Oak al is de beslissing van de
provinciale raad nietig omdat zij onder
meer werd genomen door een geneesheer die deel uitmaakte van de onderzoekscommissie, dan nag is de kennisneming van het strafdossier door de

onderzoekscommissie geen nietige onderzoeksverrichting (3).
go De omstandigheid dat de geneesheren

die lid zijn van de raad van beroep, gekozen worden door de provinciale raden doet geen afbreuk aan het feit dat

de raad van beroep, bij de behandeling
van een tuchtzaak, niet de belangen
van de Orde van Geneesheren vertegenwoordigt.
10° Nieuw en derhalve niet ontvankelijlc
is het niet voor de feitenrechter voorgedragen middel ten betoge dat het
meedelen door de procureur des Konings aan de provinciale raad van de
Orde van Geneesheren van vonnissen
en strafdossiers ten laste van eiser een
schending is van art. 8 E. V.R.M.
11o Geen

wetsbepaling verhindert de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren op te treden wanneer de
procw·eur des Konings stukken doet
geworden zonder om een optreden te
verzoeken (4). (Art. 20, § 1, Artsenwet.)
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Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan dee! uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting
van de raad van beroep van 24 februari 1992, eisers zaak werd opgeroepen op een ogenblik waarop deze
zitting openbaar was en dat de zaak
op verzoek van eiser verder met gesloten deuren werd behandeld; dat
de in het middel aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een algemeen
rechtsbeginsel van evenredigheid
van de straf niet bestaat in tuchtzaken;
Dat het onderdeel, dat artikel 3
van het E.V.R.M. niet als geschonden wetsbepaling aanwijst, in zoverre niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :

(H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 8132)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 maart 1992 gewezen door de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren, met het
Nederlands als voertaal;
(2) Cass., 2 nov. 1969, A.R. nr, 6286 (A.C.,
1989-90, nr. 135).
(3) Zie Cass., 25 sept. 1987, A.R. nr. 5766

(A.C., 1987-88. m. 57).
(4) Zie Cass., 29 mei 1986, A.R. nr. 7446

(A.C., 1985·86, m. 609).

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
berust op een gelijkstelling van de
" geschillen over burgerlijke rechten •, die volgens artikel 92 van de
Grondwet bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de « rechter ' behoren, met tuchtzaken die kunnen betreffen « het vaststellen van burgerlijke rechten of verplichtingen • als
bedoeld in artikel 6.1, E.V.R.M.;
Overwegende
dat
tuchtrechtspraak in de regel geen geschil als
bedoeld in artikel 92 van de Grondwet oplevert, a! kan zij leiden tot
het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van
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artikel 6.1, E.V.R.M.; dat de tuchtrechter immers, anders dan de burgerlijke rechter, niet onderzoekt
welke rechten en verplichtingen de
geneesheer heeft ingevolge de door
hem in het privaatrechtelijk verkeer
Em de uitoefening van zijn beroep
gesloten overeenkomsten of buiten
overeenkomst verrichte handelingen; dat de tuchtrechter daarentegen wei de gedragingen van de geneesheer in verband met de uitoefening van zijn beroep toetst aan de
regels van de eer en waardigheid
van zijn beroep en van de deontologie, die strekken tot bescherming
van het beroep en van degenen die
de medewerking van de beoefenaars
ervan behoeven, en op die gedragingen eventueel de bij de wet bepaalde sancties toepast, gaande tot de
beoordeling van de geschiktheid van
de betrokkene om het beroep uit te
oefenen en tot het uitspreken van
de sancties van schorsing of schrapping, de enige gevallen waarin de
uitspraak voor het recht van de betrokkene om zijn vrij beroep uit te
oefenen, rechtstreeks bepalend is in
de zin van artikel 6.1 E.V.R.M.;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;

Over het vijfde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo de beslissing
van de provincials raad van 27 februari 1991 nietig was omdat zij genomen werd door onder meer dokter Delplanque die dee! uitmaakt
van de onderzoekscommissie die op
14 februa:ri 1990 kennis nam van
een strafdossier ten laste van eiser,
deze kennisneming zelf geen nietige
onderzoeksverrichting uitmaakt;
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ken lastens geneesheren; dat daaraan geen afbreuk doet de omstan·
digheid dat de geneesheren die lid
zijn van de raad van beroep verkozen worden door de provinciale raden;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor de raad van beroep
stelde : « men kan zich wei de vraag
stellen in hoeverre het doorsturen
van kopies van vonnissen en strafdossiers geen inbreuk uitmaakt op
het recht op privacy van (eiser) >;
dat hij zodoende geen schending
van artikel 8 E.V.R.M. aanvoerde;

Dat het middel in zoverre het
schending aanvoert van dit laatste
artikel nieuw en mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
de provinciale raad zowel ambtshalve als op verzoek van de procureur
des Konings kan optreden; dat geen
wetsbepaling deze raad verhindert
op te treden wanneer de procureur
des Konings stukken laat geworden
« tot kennisgeving en voorlichting »
of « voor administratieve doeleinden » zonder verzoek om op te treden;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;

Wat het tweede onderdeel betreft :

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

Overwegende dat de raad van beroep, rechtsprekend orgaan, niet de
belangen van de Orde vertegenwoordigt bij de behandeling van tuchtza-

19 november 1993 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: mevr. BaeteSwinnen, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Houtekier en Biitzler.
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1e

KAMER -

19 november 1993

10 BEWJJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - WISSELSCHULD -

BEVRIJDING.

2o HANDELSPAPIER -

WISSELBRIEF
SCHULD - FAILLISSEMENT VAN DE TREKKER - ACCEPI'ANT - BETALING - BEWIJS.

1o en 2° Nu de wisselschuldenaar die be~
weert bevrijd te zijn van de wisselschuld, het bewijs moet leveren van de
betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft te-

weeggebracht, vermag de feitenrecht~r
te beslissen dat de houder van de WIS-

selbrief niet verplicht is mede te delen
of hij door een eventuele uitdeling van

percenten in het faillissement van de
trekker werd uitbetaald. (Artt. 1315
B.W. en 870 Ger.W.)
(CAUTAERS T. GENERALE BANK N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8149)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1991 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
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van de tegengeboekte wissels Em oak na
de tegenboeking behoudt zij haar regresrecht tegen de medegebondenen van de
wissels; uit de door ge'intimeerde overgelegde stukken duidelijk blijkt dat de rekening courant van de trekker oak na tegenboeking een debetsaldo vertoonde
(2.926.397 BF) en dat dit door appellant
ook niet betwist wordt; dat in daags voor
de rechtsdag genomen en neergelegde
conclusies appellant vruchteloos en ten
onrechte stelt dat de Bank moet mededelen wat het resultaat was van haar aangifte in het faiUissement van de trekker!
op grand dat hij dienaangaande zich bi.]
de curatele kan wenden en dat er dus
geen noodzaak bestaat om ge'intimeerde
om een antwoord te verzoeken, te meer
dat ge'intimeerde in haar eerdere conclu-·
sies terecht naar artikel 537 van de faillissementswet heeft verwezen, op grand
waarvan zij wel gehouden is het bedrag
dat haar gebeurlijk door appellant zal
betaald worden aan de curatele over te
maken, in de mate dit bedrag, vermeerderd met het dividend uit het faillissement, haar schuldvordering jegens de
trekker zal overstijgen »,

terwijl, eerste onderdeel, het aan verweerster als eiseres ten grande toebehoort het bestaan en de inhoud van de
schuldvorderingen waarvan zij de uitvoering vordert, te bewijzen, het feit dat eiser zich bij de curatele kan inlichten omtrent het aan verweerster uitgekeerde
dividend evenmin pertinent is aangezien
het- aan verweerster behoort het bestaan
en de omvang van haar schuldvorderingen te bewijzen en niet aan eiser, zelfs
indien hij door een derde in het geschil
kan ingelicht worden (schending van artikel 1315 B.W. en art. 870 Ger.W.);

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1165, 1315,
1200, 1208, 1235 van het Burgerlijk Wethoek, het artikel 870 van het Gerechtetweede onderdeel, aangezien verweerlijk Wetboek, de artikelen 537, 561 en 563
ster een schuldvordering heeft aangegevan de Faillisserrientswet, de artikelen
ven, voor onder andere het bedrag van
39, 48, 49 van de bij wet van 31 decemde betwiste wisselbrieven, in het faillisber 1955 gecoOrdineerde wetten op de
sement vail hun trekker, zij dientengewisselbrieven en orderbriefjes en de wet
volge gehouden is te bewijzen of het divan 10 juli 1964 tot invoering van een
vidend dat haar werd uitgekeerd in het
nieuwe Nederlandse tekst van de gecoOrfaillissement van de trekker al dan niet,
dineerde wetten op de wisselbrieven en
volledig of onvolledig, en tot welk beorderbrieven,
drag, haar schuldvorderingen uit betwisdoordat het bestreden arrest het aante wisselbrieven heeft uitgedoofd; deze
gehaalde vonnis van de rechtbank van
volledige of gedeeltelijke betaling inderkoophandel, dat eiser veroordeelde tot
daad zowel de cambiale als de extrahet betalen aan verweerster van op hem
cambiale schuldvordering van verweerster, voortvloeiend uit het verdisconteren
getrokken en door hem geaccepteerde
van de betwiste wisselbrieven, tot -het
wisselbrieven, bevestigd heeft op grand
dat: « Zolang het eindsaldo van de rekepassend b€drag, heeft kunnen uitdoven;
ning courant niet volledig betaald is · de gedeeltelijke of volledige betaling van
blijft de Bank, die disconteerde, ·eigenaar
de cambiale schuldvordering aan de hou-
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der van de wisselbrief door een van de
wisselschuldenaren de andere wissel~
schuldenaren tegenover deze houder tot
het passend bedrag bevrijdt; verweerster
dientengevolge ten hoogste aan eiser als
hoofdsom het betalen van het nominaal
bedrag van de betwiste wisselbrief, ver~
minderd tot het passende bedrag, nog
mag vorderen; de omvang van deze vermindering afhankelijk is zowel van het
bedrag van een uitgekeerd dividend als
van de regels van de toerekening van betalingen; zodat het betalen door eiser
aan verweerster, als hoofdsom, van enig
bedrag, hoven het nominaal bedrag van
de betwiste wisselbrieven verminderd in
overeenstemming met de hierboven aangehaalde beginselen, als een onverschuldigde betaling zal voorkomen, die eiser
is gerechtigd terug te vorderen (schending van de artikelen 1200, 1208 en 1315
B.W. en de artikelen 39 en 48 van de gecoOrdineerde wetten op de wisselbrieven);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt, eensdeels, dat eiser ten onrechte « de cambiale vordering tot
betaling van de wisselbrieven en
van de protestkosten die de bank
(... ) ingesteld heeft (... ) blijft betwisten » en, anderdeels, dat verweerster niet verplicht is mee te delen of
zij door een eventuele uitdeling van
percenten in het faillissement van
de trekker betaald werd; dat de
appelrechters aldus te kennen geven
dat eiser moet bewijzen dat hij van
zijn onbetwistbare wisselschuld bevrijd is;
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat de appelrechters
aan eiser het bewijs hebben opgelegd van het bestaan en van de inbaud van verweersters schuldvordering;
Dat, nu de appelrechters enkel beslissen dat eiser moet bewijzen dat
bij bevrijd is, het onderdeel op een
verkeerde lezing van het arrest berust en feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de wisselschuldenaar die beweert bevrijd te zijn

van de wisse!schuld, het bewijs
moet leveren van de betaling of van
het feit dat het tenietgaan van zijn
verbintenis heeft teweeggebracht;
Dat, volgens het onderdeel, de
houder van de wisselbrief moet bewijzen in hoeverre hij ingevolge percenten ontvangen in het faillissement van een andere wisselschuldenaar betaald werd;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat het bewijs van betaling
oplegt aan de schuldeiser, feitelijke
grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1e kamer - 19 november 1993 - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal Advocaten: mrs. van Heeke en Van Ommeslaghe.

Nr. 475
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HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECH·
TER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEGRIP.

Door het hager beroep gaat het geschil
op de appelrechters over met aile feitelijke en juridische vragen die daarmee
samenhangen (!). (Art. 1068 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 11 jan. 1988, AR. nr. 5854
(A.C., 1987-88, nr. 283); Cass., 5 mei 1988, A.R.
nr. 5765 (A.C., 1987-88, nr. 549) met concl.
proc.-gen. Krings.
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(MERCEDES.. BENZ BELGIUM N.V. T. BOCKLANDT)

ARREST

(A.R. nr. S.93.0015.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 september 1992
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede onderdeel van het
middel, gesteld als volgt : « schending

van de artikelen (...) 1042, ( ... ) 1068 en

1138-3° van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het tussenvonnis d.d. 9 juni 1987 bevestigt, het
eindvonnis d.d. 21 juni 1988 teniet doet
en, opnieuw wijzend, de oorspronkelijke
vordering van verweerder gedeeltelijk
ongegrond verklaart, eiseres veroordeelt
om aan verweerder te betalen 2.031.426
frank als verbrekingsvergoeding, dit bedrag vermeerderd met de wettelijke en
gerechtelijke intresten op het netto
opeisbare bedrag, en de tegenvordering
van eiseres ongegrond verklaart, op
grand " dat het verzuim om de facturen
te deponeren in het tussenvonnis van 9
juni 1987 door de eerste rechter niet als
tekortkoming ten laste van (verweerder)
werd in aanmerking genomen en deze
beschikking noch door het hoofdberoep
... noch door het incidenteel beroep werd
bestreden, zodat zulks niet Ianger als
dringende reden dient onderzocht te worden; ... dat in strijd met wat door de eerste rechter in het eindvonnis van 21 juni
1988 werd beslist, samenvattend uit alle
terzake gekende gegevens kan besloten
worden dat door (verweerder), bij de
kwestieuse leveringen van onderstellen,
geen nalatigheden of tekortk.omingen
werden gepleegd van die aard dat hij op
grove wijze zijn professionele verplichtingen zou verzuimd hebben, waardoor
aile samenwerking met (eiseres) onmiddellijk en definitief onmogelijk zou geworden zijn, zodat hij op niet gerechtvaardigde wijze werd doorgezonden zonder opzegging noch vergoeding; ... dat uit
de toewijzing van de hoofdvordering de
ongegrond verklaring en de afwijzing
volgt van de tegenvordering ";
terwi;'I, (... ), door het hager beroep het
geschil op de appelrechters overgaat met
alle feitelijke en juridische vragen die
daarmee samenhangen; in casu eiseres
in de ontslagbrief drie nalatigheden ten
laste van verweerder gelegd had; zij voor
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de eerste rechters beweerde dat een of
ander van deze drie nalatigheden het
ontslag zonder opzegging en zonder vergoeding van verweerder rechtvaardigde;
de eerste rechters, in het tussenvonnis
d.d. 9 juni 1987, de derde nalatigheid verwierpen, in het eindvonnis d.d. 21 juni
1988 de twee andere nalatigheden gegrond verklaarden en voor recht zegden
dat verweerder zonder opzegging en zonder vergoeding ontslagen mocht worden;
verweerder hoofdberoep instelde tegen
het tussenvonnis d.d. 9 juni 1987 en tegen het eindvonnis d.d. 21 juni 1988; ingevolge de devolutieve werking van dat
hoofdberoep, de appelrechters over de
ten taste van verweerder gelegde derde
nalatigheid uitspraak dienden te doen,
voor zover eiseres in haar conclusies
voor het Arbeidshof deze derde nalatigheid handhaafde - wat zij deed - zonder dat eiseres hoefde incidenteel beroep
tegen het tussenvonnis d.d 9 juni 1987 in
te stellen, zodat door te beslissen dat het
arbeidshof niet te oordelen had over de
ten taste van verweerder gelegde derde
nalatigheid (het verzuim om de facturen
te deponeren) en door deze beslissing te
steunen op de reden dat de beschouwingen van het tussenvonnis d.d. 9 juni 1987
omtrent " het verzuim om de facturen te
deponeren " door eiseres in haar incidenteel beroep niet werden bestreden, het
bestreden arrest de devolutieve werking
van het hoofdberoep miskent (schending
van de artikelen 1042, 1068 en 1138-3°
van het Gerechtelijk Wetboek) » :

Overwegende dat, krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek, 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 door het hager beroep het geschil op de appelrechters
overgaat met a! de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen;
Overwegende dat eiseres voor de
eerste rechter aanvoerde dat verweerder drie tekortkomingen of nalatigheden had begaan die zijn antslag wegens dringende reden rechtvaardigden; dat de eerste rechter
twee van die drie redenen aanvaardde en op grand hiervan de vordering
van verweerder tegen eiseres tot het
verkrijgen van een verbrekingsver·
goeding ongegrond verklaarde;

HOF VAN CASSATIE
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Overwegende dat voor bet arbeidshof eiseres bij conclusie aanvoerde dat de eerste rechter onterecbt de derde reden voor bet antslag wegens dringende reden, namelijk bet verzuim om de facturen te
deponeren, heeft verworpen en dat
dit « in voorkomend geval recbtgezet (moet) worden in boger beroep »;
Overwegende dat de appelrecbters
oordelen dat de twee door de eerste

rechter

aanvaarde

redenen

geen

dringende redenen opleveren; dat zij
voorts beslissen : « dat " het verzuim
om de facturen te deponeren " in
bet tussenvonnis van 9 juni 1987
door de eerste rechter niet als tekortkoming ten laste van (verweerder) werd in aanmerking genomen
en deze bescbikking nocb door bet
boofdberoep ( ... ), nocb door bet incidenteel beroep werd bestreden, zodat, zulks niet Ianger als dringende
reden client onderzocht te worden »;
Dat zij aldus de artikelen 1042 en
1068 van bet Gerecbtelijk Wetboek
schenden;
Dat bet onderdeel in zoverre gegrond is;

Nr. 476

Nr. 476
3e KAMER - 22 november 1993

VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLUKE ZAKEN - ALGEMEEN - EINDVONNIS BEG RIP.

De rechter die uitspraak doet over een
geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is doordat hij reeds vroeger in
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen over dat zelfde geschilpunt uitspraak heeft gedaan en aldus zijn
rechtsmacht te dien aanzien geheel
heeft uitgeoefend, pleegt machtsoverschrijding. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
(1)
(VAN VAERENBERGH
T. FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN)

(A.R. nr. S.93.0028.N)
22 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Ferrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger en Houtekier.

Overwegende dat de overige onderdelen van bet middel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest behalve in zoverre dit
bet boger beroep ontvankelijk 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 feitenrechter over; verwijst de
zaak naar bet Arbeidsbof te Brussel.
22 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Ferrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.

Nr. 477
3e KAMER - 22 november 1993

SOCIALE ZEKERHE!D -

WERKNEMERS
- BIJDRAGEN - HERVERDELING SOCIALE
LASTEN- TERUGGAVE WERKGEVERSBIJDRAGEN - NIEUWE WERKGEVER - VOORWAARDEN.

Noot arrest nr. 476:
(1) Zie Cass., 18 juni 1987, AR. nr. 7614
(A.C., 1986-87, m. 638).
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De werkgever die, in een gewijzigde
vorm, in de rechten en verplichtingen
is getreden van een werkgever kan
geen aanspraak maken op de voordelen bepaald bij het KB. van 18 juni
1976 dan indien hij voldoet aan de bij
dat besluit bepaalde voorwaarden (1).
(Art. 46 wet 30 maart 1976; artt. 2, eer·
ste lid, en 4, tweede lid, K.B. 18 juni
1976.)
(R.S.Z. T. ACCOUNTANTSKANTOOR LUC GERYL
B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0040.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1992 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : « schending van artikel 46 van de
wet van 30 maart 1976 betreffende de
economische herstelmaatregelen en van
de artikelen 1, 2, lid 1, en 4, lid 2, van
het koninklijk besluit van 18 juni 1976

tot uitvoering van voornoemd artikel 46
van de wet van 30 maart 1976 en zoals
opeenvolgend gewijzigd door koninklijke
besluiten van 24 december 1980 en van
31 maart 1987,
doordat het bestreden arrest, na eraan
te hebben herinnerd dat, bij toepassing
van artikel 46 van de wet van 30 maart
1976 en van het koninklijk besluit van 18
juni 1976, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 24 december 1980, de heer Luc Geryl
over een creditbedrag van 89.365 fr., gelijk aan 10 % van de sociale zekerheidsbijdragen van het jaar 1987, beschikte
voor het tweede kwartaal van het jaar
1988 en vastgesteld dat, op einde maart
1988, hij aan zijn zelfstandige activiteit
een einde had gesteld en hijzelf geen
personeel meer tewerk stelde, het door
eiser ingesteld hager beroep ongegrond
verklaard heeft en, met bevestiging van
het beroepen vonnis, eisers rechtsvordering tot betaling, voor het tweede kwartaal van het jaar 1988, van 100.684 fr.
aan sociale zekerheidsbijdragen met de
desbetreffende opslagen en intresten, om
(1) Zie Cass., 7 dec. 1987, A.R. nr. 7883 (A.C.,
1987-88, nr. 214).
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de volgende redenen heeft afgewezen :
" Door de heer Luc Geryl werd aan de
B.V.B.A. L. Geryl de volledige activa en
het personeel met anciE!nniteit in hun geM
heel en zonder enige uitzondering overgedragen. Vanaf het tweede kwartaal
1988 betaalde derhalve de nieuw gestichM
te vennootschap de R.S.Z.-bijdragen, en
heeft de B.V.B.A. de teruggave van
89.365 fr. op de bijdragen voor het tweede kwartaal 1988 in mindering gebracht
(... ). Deze teruggave dient aanzien te
worden als behorende tot het actief van
de eenmanszaak van dhr. Luc Geryl, en
daar alle activa zonder uitzondering werM
den overgegeven dient aangenomen dat
ook dit recht op teruggave werd overgegeven aan de B.V.B.A. ",
terwijl artikelen 2, lid 1, en 4, lid 2,
van het koninklijk besluit van 18 juni
1976 tot uitvoering van artikel 46 van de
wet van 30 maart 1976 respectievelijk bepaten: "Op 1 juli van ieder jaar wordt
aan de werkgevers een teruggave toegestaan ten belope van (X) percent van het
bedrag van het geheel der bijdragen die
driemaandelijks verschuldigd zijn voor
ieder der vier kwartalen van het afgelopen kalenderjaar" en " Het bedrag dat
de werkgever dient te ontvangen wordt
op het krediet van zijn rekening geboekt
op datum van 1 juli en dient in rekening
te worden gebracht bij de verschuldigde
bijdragen over het tweede kwartaal van
het jaar "; uit deze artikelen volgt dat
twee cumulatieve voorwaarden moeten
vervuld worden op de 15de juli van het
jaar waarin de bijdragevermindering
wordt toegestaan opdat de schuldvordering van de werkgever t.o.v. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van het koninklijk besluit van 18
juni 1976 zou ontstaan: dat enerzijds bijdragen driemaandelijks verschuldigd
zouden zijn voor elk van de vier kwartaM
len van het verlopen boekj aar en dat, anderzijds, dezelfde werkgever bijdragen
verschuldigd zou zijn voor het tweede
kwartaal van het daaropvolgend jaar;
hieruit oak volgt dat het voordeel voorbeM
houden door het koninklijk besluit in elk
geval verloren gaat bij wijziging van
werkgever; zodat, waar het bestreden arrest niet vaststelt dat beide voormeldce
voorwaarden in hoofde van dezelfde
werkgever verenigd zijn, dit arrest niet
zonder schending van de in het middel
aangehaalde bepalingen heef"" kunnen
beschouwen dat een "recht tot teruggave ", behorende tot het actief van de
eenmanszaak van de heer Luc Geryl zou
zijn overgedragen geweest aan de
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B.V.B.A. "Accountantskantoor Luc Geryl" en dat deze zich wettelijk op dit
voordeel kon beroepen om het in mindering te brengen op het tweede kwartaal
1988 ,,

Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat : 1. Luc Geryl, die tot
einde maart 1988 een zelfstandige
activiteit uitoefende, vanaf 1 april
1988 een einde stelde aan zijn activiteit en aan verweerster de volledige
activa en het personeel met ancienniteit, in zijn geheel en zonder uitzondering, overdroeg; 2. de B.V.B.A.
vanaf het tweede kwartaal 1988
R.S.Z.-bijdragen betaalde; 3. de
B.V.B.A. een teruggave van 89.365
fr. op de in de vier kwartalen van
1987 door Luc Geryl betaalde bijdragen in mindering bracht van het bedrag verschuldigd door de B.V.B.A.
voor het tweede kwartaal 1988;
Overwegende dat volgens artikel 2
van het koninklijk besluit van 18 juni 1976, op 1 juli van ieder jaar aan
de werkgever een teruggave wordt
toegestaan ten belope van een bepaald percentage van het bedrag
van het geheel der bijdragen die
driemaandelijks verschuldigd zijn
voor ieder der vier kwartalen van
het afgelopen boekj aar; dat volgens
artikel 4, tweede lid, het bedrag dat
de werkgever client te ontvangen op
het krediet van zij n rekening wordt
geboekt op datum van 1 juli en in
rekening client te worden gebracht
bij de verschuldigde bijdragen over
het tweede kwartaal van het jaar;
Dat, krachtens die bepalingen, de
werkgever geen aanspraak kan rnaken op de teruggave als hij in het
afgelopen boekjaar geen bijdragen
heeft betaald in ieder van de vier
kwartalen of als hij geen werkgever
meer is in het tweede kwartaal van
het jaar volgend op dit waarin die
bijdragen werden betaald;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster slechts vanaf
het tweede kwartaal 1988 R.S.Z.-bijdragen betaalde, hiermede noodzakelijk vaststelt dat verweerster in

het afgelopen boekjaar 1987 geen
R.S.Z.-bijdragen betaalde;
Dat het arrest de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt
door te oordelen dat verweerster
desondanks recht had op de teruggave van de betaalde bijdragen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
22 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter

- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat~generaal - Advacaat:
mr. De Bruyn.

Nr. 478
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22 november 1993

! 0 ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- HEIDCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING DRINGENDE REDEN - HOGER BEROEP TERMIJN - BEREKENING.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE
REGELS) - TERMIJN - BEREKENING.

1° en zo Art. 11 wet 19 maart 1991,

vol~

gens hetwelk het hoger beroep binnen
tien werkdagen na de kennisgeving
moet worden aangerekend, houdt geen
Eifwijkende bepalingen in van het voor~
schrift van art. 53 Ger. W. en is er me~
de verenigbaar.
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(CORRY T. DE NATIONALE WAARBORG N.V.; LAN"
DELIJKE BEDIENDENCENTRALE - N.V.K. T. DE
NATIONALE WAARBORG N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nrs. S.93.0047.N en S.93.0048.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1993 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven onder het nummer S.93.0047.N en onder het nummer S.93.0048.N tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij dienen te
worden gevoegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat de griffier van de arbeidsrechtbank te Gent bij gerechtsbrief ter post afgegeven op dinsdag
24 november 1992 kennis heeft gegeven van de beslissing van de arbeidsrechtbank overeenkomstig artikel 10, laatste lid, van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid
en hygiene; 2. dat Corryn en de Landelijke Bediendencentrale elk per
aangetekende brief ter post afgegeven op maandag 7 december 1992
hager beroep hebben ingesteld;
Dat het arrest oordeelt dat het hager beroep van de eisers te laat
werd ingesteld;

I. Op de voorziening van Marc
Corryo:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 32, 33, 35,
39, 46, § 2, 48, 49, 50, 52, 53, 860, 1042 en
1051 van het Gerechtelijk Wetboek, 10,
laatste lid en 11, § 1 van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comitS voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden en van het algemeen rechtsbeginsel
houdend de eerbiediging van het recht
van de verdediging,
doordat het bestreden arrest het hager
beroep van eiser tegen het vonnis van de
«

977

vierde kamer van de Arbeidsrechtbank
te Gent d.d. 20 november 1992, ingesteld
bij op maandag 7 december 1992 ter post
afgegeven aangetekend schrijven, onontvankelijk verklaart, om volgende motieven: "Art. 11, § 1, eerste lid van voornoemde wet van 19 maart 1991 stelt:
" Tegen het eindvonnis van de arbeidsrechtbank kan met een verzoekschrift
hoger beroep aangetekend worden binnen tien werkdagen vanaf de betekening. Dit verzoekschrift wordt ingediend
bij een ter post aangetekende brief en
wordt door de griffie aan alle partijen
toegezonden. De zaak wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt bij het Arbeidshof de dag dat de brief ter post werd
neergelegd ", "Vooreerst client opgemerkt dat de Nederlandse tekst van dit
artikel afwijkt van de Franse tekst. De
Nederlandse tekst stelt dat het beroep
moet aangetekend worden binnen de 10
werkdagen vanaf de betekening. De
Franse tekst vermeldt: " dans les dix
jours ouvrables de la notification". Bij
lezing van art. 32 Ger.W. moet vastgesteld worden dat " betekening " in het
Frans dient gelezen als " signification "
en dat "notification" in het Nederlands
betekent "kennisgeving 11 • Uit de tekst
van art. 11, § 1 voormeld blijkt echter dat
de wetgever een bijzondere wijze van
kennisgeving heeft voorgeschreven en aldus afgeweken is van de regels van het
gerechtelijk wetboek en de termijn van
tien werkdagen, waarbinnen het hoger
beroep dient te worden ingesteld, een
aanvang neemt bij de " kennisgeving "
van het vonnis op de wijze bepaald in
art. 10, laatste lid van voormelde wet d.d.
19 maart 1991. Hieruit volgt dan ook dat
de gebeurtenis die de termijn van hoger
beroep heeft doen ingaan, de kennisgeving was van het beroepen vonnis door
de griffier. De kennisgeving staat vast
op de datum van de toezending van het
vonnis (Cass., 24 december 1982, A.C.,
1982-83, blz. 572). Het bestreden vonnis
werd door de griffier van de arbeidsrechtbank te Gent ter kennis gebracht
van de partijen bij gerechtsbrief ter post
afgegeven, en derhalve toegezonden, op
dinsdag 24 november 1992. Bijgevolg
gaat de beroepstermijn van tien dagen
in op 24 november 1992. Weliswaar moet
rekening gehouden worden met het bepaalde in art. 52 Ger.W., nl. dat de termijn wordt gerekend vanaf de dag na
die van de akte of van de gebeurtenis
welke hem doet ingaan. Aldus wordt de
eerste dag van de termijn van tien werkdagen in casu vastgesteld op 25 novem-
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ber 1992 voor de berekening van de ter~
mijn. Als "werkdagen" worden aile daR
gen van de week, zan· en feestdagen
uitgezonderd, in aanmerking genomen
(Verslag kamercommissie 1978, Gedr.St.,
Kamer 239 (1977-78) nr. 4, 11; J. Steyaert
e.a. Arbeidsovereenkomst nr. 724 en 839;
W. Van Eckhoutte, Sociaal Compendium
1992, Arbeidsrecht nr. 5269). Tenzij het
een "feestdag" is client de zaterdag dus
als "werkdag" te worden aangezien. Rekening houdend dat de griffier per gerechtsbrief, neergelegd ter post op 24 november 1992, het vonnis ter kennis heeft
gebracht van partijen, verviel de termijn
om hager beroep in te stellen tegen voormeld vonnis d.d. 20 november 1992 al op
zaterdag 5 december 1992. Krachtens art.
11, § 1 van de voornoemde wet d.d. 19
maart 1991 kan het hager beroep enkel
ingesteld worden bij verzoekschrift "in~
gediend bij een ter post aangetekende
brief" en wordt de zaak "geacht aanhangig te zijn gemaakt bij het Arbeidshof de
dag dat de brief ter post werd neergelegd ". Door de verplichting op te leggen
het hager beroep in te stellen bij een ter
post aangetekende brief en het aanhangig maken van het hager beroep vast te
stellen op de dag van de neerlegging ter
post, wijkt de wetgever af van het bepaalde in art. 53 Ger.W. Immers, waar
het onmogelijk is op een zaterdag een
verzoekschrift tot hager beroep neer te
leggen ter griffie van de Arbeidshoven,
is het perfect mogelijk op een zaterdag(morgen) een aangetekend schrijven
neer te leggen ter post. De ratio legis
van de wet van 19 maart 1991 is de eventuele betwisting nopens " ontslag om
dringende redenen" zo spoedig mogelijk
te beslechten. Welnu, enerzijds zal de
termijn van " 10 werkdagen" niet ingekort (worden} wanneer de zaterdag niet feestdag - wordt meegerekend in
de beroepstermijn van " 10 werkdagen"
daar het hager beroep moet ingesteld
worden en aanhangig wordt gemaakt
met en door de neerlegging van de aangetekende brief, maar anderzijds zal de
toepassing van art. 53 Ger.W. de termijn
om hager beroep in te stellen verlengen
tot "11 werkdagen ". Nu de procedure,
voorgeschreven door de voornoemde wet
van 19 maart 1991 tot doel heeft het geschil ten spoedigste te beslechten, moet
een zaterdag - niet feestdag - in de
termijn tot instellen van hager beroep
meegerekend worden. In casu is de ver~
valdag tot hoger beroep op zaterdag 5
december 1922, zodat het verzoekschrift
tot hager beroep, aan de griffie van dit
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Arbeidshof toegezonden bij aangeteken~
de brief ter post neergelegd op maandag
7 december 1992, laattijdig is en het hager beroep ontvankelijk is",

terwijl, tweede onderdeel, het hager
beroep overeenkomstig artikel 11, § 1
van de wet van 19 maart 1991 enkel ingesteld kan worden bij verzoekschrift ingediend bij een ter post aangeteke~de
brief· overeenkomstig dezelfde bepalmg
de z~ak geacht wordt aanhangig te zijn
gemaakt door de neerlegging van de
aangetekende brief op het postkantoor;
het bestreden arrest ten onrechte aanneemt dat de wetgever door het instellen
van hager beroep op een dergelijke wijze
te bepalen, heeft willen afwijken van artikel 53 Ger.W. dat de verlenging van de
beroepstermijn voorziet indien de verval~
dag een zaterdag is; het bestreden arrest
de afwijking ten onrechte meent te moeten afleiden uit de bepaling van artikel
11 § 1 van de wet van 19 maart 1991 dat
de' zaak geacht wordt aanhangig te zijn
gemaakt door de neerlegging van de
aangetekende brief op het postkantoor;
het bestreden arrest hierbij ten onrechte
aanneemt dat het aanbieden van een
aangetekende brief op een zaterdag geen
probleem zou vormen; behoudens in enkele grate steden de postkantoren op zaterdag de ganse dag gesloten zijn zodat
het voor de procespartijen quasi onmoge~
lijk is op deze dag hager beroep op de
wettelijk voorziene wijze in te stellen;
het bestreden arrest in deze omstandigheden ten onrechte heeft aangenomen
dat de wetgever met de in artikel 11, § 1
van de wet van 19 maart 1991 gestelde
regeling de bedoeling gehad zou hebben
af te wijken van artikel 53 Ger.W.; het
verlengen van de beroepstermijn zeals
voorzien in artikel 53 Ger.W., gelet op de
vrijwel algehele sluiting van de postkantoren op zaterdag, noodzakelijk is, zoniet
zou de beroepstermijn met een dag ingekort worden; zelfs indien het mogelijk is
in bepaalde postkantoren op zaterdagmorgen een aangetekend schrijven af te
geven, de bovenvermelde algemene regel
van artikel 53 Ger.Wb. blijft gelden daar
in artikel 11, § 1 van de wet van 19
maart 1991 een procestermijn wordt gesteld zonder dat wordt afgeweken van de
in artikel 53 Ger.Wb. voorziene verlenging; het bestreden arrest dat, na vastgesteld te hebben dat de termijn om hager
berbep in te stellen tegen het vonnis van
de arbeidsrechtbank d.d. 20 november
1992 verviel op zaterdag 5 december
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1992, weigert de vervaldag te verplaatsen
naar de eerstvolgende werkdag, bijgevolg schending inhoudt van de artikelen
11, § 1 van de wet van 19 maart 1992 en
2, 48, 49, 50 en 53 en 1051 Gerechtelijk
Wetboek heeft geschonden » :

Wat bet tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, naar luid van
artikel 53 van bet Gerecbtelijk Wethoek, de vervaldag in de termijn is
begrepen maar dat als die dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, de vervaldag verplaatst wordt op de eerstvolgende
werkdag;
Dat die bepaling toepasselijk op
de berekening van de termijnen
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gemaakt op de kant van bet vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de
zaak naar bet Arbeidsbof te Antwerpen.
22 november 1993 - 3e kamer - Voor·
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse, Geinger en Houtekier.

voor het verrichten van proceshandelingen, zoals bet instellen van een
boger beroep; dat zij, binnen de
grenzen bepaald door artikel 2 van
bet Gerecbtelijk Wetboek, van toepassing is op alle recbtsplegingen;
Overwegende dat artikel 11 van
de wet van 19 maart 1991, volgens
welk bet boger beroep binnen tien
werkdagen na de kennisgeving moet
worden aangetekend, geen afwijkende regeling inboudt van bet voorscbrift van artikel 53 van bet Gerecbtelijk Wetboek en ermede niet

onverenigbaar is;
Dat als de laatste dag van de termijn een zaterdag is, de vervaldag

moet worden verplaatst naar een
andere werkdag;
Dat bet arrest, dat oordeelt dat de
vervaldag op zaterdag 5 december
1992 vie! en weigert de vervaldag te
verplaatsen, de in bet onderdeel
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat bet onderdeel gegrond is;

Om die redenen, voegt de voorzieningen ingeschreven op de algemene rol onder de nummers
S.93.0047.N en S.93.0048.N.; vernietigt bet bestreden arrest; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden

Nr. 479
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1° WETTEN, DECRETEN, ORDONANTil!:N, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - STRAFWET - BIJKOMENDE STRAF BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VER·
BEURDVERKLARING VAN DE VERMOGENSVOORDELEN UIT EEN MISDRIJF - NIEUWE
WET - TOEPASSING.

2°

STRAF - ANDERE STRAFFEN - BIJKOMENDE STRAF - BIJZONDERE VERBEURD·
VERKLARING
VERBEURDVERKLARING
VAN DE VERMOGENSVOORDELEN UIT EEN
MISDRIJF - NIEUWE WET - TOEPASSING IN
DE TIJD.

1° en 2° Onwettig is de krachtens art. 42,
:f', Sw., zoals aangevuld bij de wet van
17 juli 1990, uitgesproken verbeurdve~
klaring van de vermogensvoordelen
die rechtstreeks zijn verkregen uit een
misdrijf dat gepleegd is v66r de inwe~
kingtreding van voornoemde wet.
(Artt. 2, 42, 3', en 43bis Sw.)
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(PONSAERTS, EVERAERTS
T, O.C.M.W. TE ZOUTLEEUW)
ARREST

(A.R. nr. 6793)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen:
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering :
A. waarbij zij tot gevangenisstraf
en geldboete worden veroordeeld :

B. waarbij verbeurdverklaring
wordt uitgesproken :
Over het middel: schending van de artikelen 2, 7, 42, zeals gewijzigd bij wet
van 17 juli 1990, 43bis zeals ingevoerd bij
voornoemde wet, van het Strafwetboek,
en voor zoveel als nodig van artikelen 43
en 245 van hetzelfde wetboek,
doordat het hof van beroep, na de eisers schuldig verklaard te hebben aan
het misdrijf bedoeld in artikel 245 van
het Strafwetboek, stelt dat « conform artikel 43 bis van het Strafwetboek de verbeurdverklaring van het bedrag van
112.875 frank dient uitgesproken te worden » (pagina 4, zesde alinea),
terwijl het aangevochten arrest eerder
vastgesteld had dat deze som van 112.875
frank het belang vertegenwoordigde bedoeld in het misdrijf ex artikel 245 van
het Strafwetboek; het bedrag dat het
door de dader van de belangenneming
als bedoeld in artikel 245 van het
Strafwetboek
genoten
belang verbeeldt, niet het voorwerp uitmaakt van
het misdrijf, niet gediend heeft of
bestemd was tot het plegen van het
misdrijf, en evenmin uit het misdrijf
voorkomt; dit bedrag hoogstens in aanmerking komt als vermogensvoordeel
dat rechtstreeks uit het misdrijf verkregen wordt; de verbeurdverklaring van
dergelijk vermogensvoordeel een straf is
in de zin van artikel 2 van het Strafwetboek; geen misdrijf bestraft mag worden
met straffen die op het ogenblik van het
plegen van het misdrijf niet bij wet gesteld waren; de verbeurdverklaring van
vermogensvoordelen rechtstreeks uit het
misdrijf verkregen slechts ingevoerd
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werd bij wet van 17 juli 1990, en slechts
van kracht werd op 25 augustus 1990,
zijnde tien dagen na haar publicatie in
het Belgisch Staatsblad; het misdrijf
waarvoor de eisers veroordeeld worden,
volgens de vaststellingen van het aangevochten arrest gepleegd werd op 5 juni
1986, zijnde v66r de inwerkingtreding
van voornoemde wet; zodat het aangevochten arrest, niet anders dan met miskenning van de in aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen, de verbeurdverklaring heeft kunnen bevelen
van het belang door de eisers genoten

bij het in artikel 245 van het Strafwetboek bedoelde misdrijf :

Overwegende dat de appelrechters verbeurdverklaring uitspreken
« conform artikel 43bis van het
Strafwetboek »;
Overwegende dat het middel om
de erin vermelde redenen gegrond
is:

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op civielrechtelijk gebied :
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat verweerder niet is
verschenen ten einde zijn eis gestand te doen en de kosten van beide aanleggen te zijnen laste Iaten;
Dat de voorzieningen bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk zijn

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre de verbeurdverklaring wordt uitgesproken
van het bedrag van 112.875 frank,
vermogensvoordeel uit het misdrijf
verkregen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
de eisers in drie vierde van de kosten; laat het overige vierde ten laste
van de Staat; zegt dat er geen aanleiding is tot verwij zing.
23 november 1993 - 2e kamer - 23
november 1993 - Voorzitter : de h.
D'Haenens, voorzitter - Verslaggever:

HOF VAN CASSATIE

Nr. 480

de h. Holsters
Gelijkluidende conclu~
sie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - ONVOLDOENDE BEWIJSMATERIAAL - VERPLICHTING VAN DE
STRAFRECHTER.

Uit de verplichting die de strafrechter
heeft om actief mee te werken bij het

zoeken naar de waarheid volgt dat hij
ambtshalve de nodige initiatieven
dient te nemen, als het aangedragen
bewijsmateriaal onvoldoende is om tot
een verantwoorde beslissing te komen
(1). (Artt. 228 en 268 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. BAERTS)

- bevat met inhoudsbeschrijving
van de als overtuigingsstukken in
beslag genomen videocassettes en
dat de gegevens van dit proces-verbaal voor de feitenrechter inlichtingen zijn waarop hij zijn overtuiging
mag laten steunen, hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende evenwel dat de
strafrechter de verplichting heeft actief mee te werken bij het zoeken
naar de waarheid; dat het beginsel
van onderzoek door de rechter betekent dat hij ambtshalve de nodige
initiatieven dient te nemen als het
aangedragen bewijsmateriaal - zij
het in de wijze van overlegging, zoals te dezen - onvoldoende is om
tot een verantwoorde beslissing te

komen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun enkele vaststelling « dat
zowel de procureur-generaal als de
(griffier van het hof) aan de raadsman van (verweerder) lieten weten
niet over de nodige apparatuur te
beschikken » niet aan hun onderzoeksverplichting voldoen; dat zij
door die motivering hun beslissing

niet naar recht verantwoorden;

ARREST

(A.R. nr. 6930)
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Dat het middel in zoverre gegrond

is;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1992 door het

Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel :
Overwegende dat in beslag genamen overtuigingsstukken integrerend dee! uitmaken van het strafdossier;
Overwegende dat de omstandigheid dat het dossier een proces-verbaal - te dezen van de rijkswacht
(1) P.E. TRoussE, « Le preuve des infractions», R.D.P., 1958-59, (731) 738, en de voetnoten 44 tot 48.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Antwerpen.
23 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal
Advocaat: mr. A.
Borgers, Hasselt.
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24 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
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2e

KAMER -

24 november 1993

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN -

BE-

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - BESLISSINGEN
UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - HOF VAN ASSISEN - ONDERVRAGING VAN EEN BESCHULDIGDE DOOR DE
VOORZITIER.

Noch de ondervraging van een beschuldigde door de voorzitter van het hot
van assisen noch het naar aanleiding
daarvan opgemaakte proces-verbaalleveren beslissingen op waartegen cassatieberoep openstaat (1). (Artt. 608, 609
Ger.W.)
(BRUSSELAERS E.A.)

Nr. 482
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.1506.F)

HET HOF; - Gelet op de ondervragingen van de eisers voor de
voorzitter van het Hof van Assisen
van de provincie Brabant op 29 oktober 1993;
Overwegende dat nocb de ondervraging bedoeld in artikel 293 van
bet Wetboek van Strafvordering,
noch het naar aanleiding daarvan
opgemaakte proces-verbaal beslissingen zijn in de zin van de artikelen 608 en 609 van bet Gerecbtelijk
Wetboek;
Dat daartegen dus geen cassatieberoep openstaat;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zij n voorziening.
(1) Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2617 (A.C.,
nr, 184).

1982-8~,
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! 0 VERNIELING VAN DOSSIERS

-

STRAFZAKEN - DOSSIER EN ARREST DOOR
BRAND VERNIELD - CASSAT1EBEROEP.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - ALGEMEEN - DOSSIER EN
ARREST DOOR BRAND VERN1ELD - CASSATIEBEROEP.

1o en 2° Wanneer een cassatieberoep binnen de wettelijke termijn is ingesteld
tegen een in strafzaken gewezen arrest dat, samen met het dossier, door
brand is vernield, verkeert het Hof in
de onmogelijkheid na te gaan of de
substantiiile of op straffe van nietigheid voorgesohreven reohtsvormen in
acht genomen zijn en vernietigt het
Hof het bestreden arrest (1).

(1) Cass., 22 jan 1945 (A.C., 1945, 86), zie
Cass., 3 maart 1993, A.R. nr. 9840 (ibid., 1993,
nr, 125}; « De juridische gevolgen van de brand
in de griffie van het Hof van Verbreking »,
plecht. openingsrede van adv.-gen. R. Janssens
de Bisthoven, v66r bet Hof van 15 sept. 1945,
Bruylant, Brussel.
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ARREST ( vertaling)

ze KAMER -

(A.R. nr. P.93.1067.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat het dossier van
de rechtspleging, met inbegrip van
de minuut van het bestreden arrest,
is vernield door een brand in de
griffie van het Hof van Beroep te
Bergen in de nacht van 8 op 9 oktober 1992, zoals blijkt uit een door
dat hof van beroep op 28 mei 1993
in dezelfde zaak gewezen arrest;
Overwegende dat het hof van beroep in laatstgenoemd arrest gevolg
gegeven heeft aan de vordering van
het openbaar ministerie om de minuut van het bestreden arrest weer
op te maken krachtens de artikelen
521 en volgende van het Wetboek
van Strafvordering;
Overwegende evenwel dat het Hof
in de onmogelijkheid verkeert na te
gaan of in casu de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen
zijn;
Gelet op artikel 524 van het Wethoek van Strafvordering;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat het arrest
zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van Beroep te
Bergen en dat melding ervan zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde en weer opgemaakte beslissing; verwij st de zaak naar de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Bergen; laat de kosten
van het cassatiegeding ten laste van
de Staat.
24 november 1993 -

ze kamer -
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Voor-

24 november 1993

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN

-

TERMIJNEN
VOOR CASSATIEBEROEP
STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP - HOF VAN BEROEP, JEUGDKAMER
VOORLOPIGE MAATREGEL BEZDEKRECHT - CASSATIEBEROEP V66R DE EINDBESLISSING.

Niet ontvankelijk is het v66r de eindbeslisslng ingestelde cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep,
jeugdkamer, dat, zonder uitspraak te
doen over een bevoegdheidsgeschil,
het boger beroep niet ontvankelijk verklaart, dat is ingesteld tegen een beschikking van de jeugdrechter waarbij
deze, bij wijze van vooJ•lopige maatregel inzake jeugdbescherming, de uitoefening opschort van het bezoekrecht
dat was toegekend aan de ouders van
een krachtens de artt. 36, 2', en 52
Jeugdbeschermingswet uitbestede minderjarige (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. C... H ... , R ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.1326.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juli 1993 gewezen
door de j eugdkamer van het Hof
van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de ten aanzien van
M ... R ... T ... gewezen beslissing :
Overwegende dat het bestreden
arrest ten aanzien van verweerder
uitspraak doet bij verstek; dat de
voorziening van eiser is ingesteld op
12 augustus 1993, dus v66r het verstrijken van de gewone verzettermijn; dat ze derhalve niet ontvankelijk is;

zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter

- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijlduidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

(1) Cass., 17 nov. 1993, A.R. nr. P.93.136B.F

(A.C., 1994, supra, nr. 469).
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B. In zoverre de ·vaorziening ge~
richt is tegen de ten aanzien van
H ... C ... en J ... H ... gewezen beslissing:

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 beslissingen
over een bevoegdheidsgeschil;
Overwegende dat het hof van beroep, jeugdkamer, door het hager
beroep niet ontvankelijk te verklaren dat het openbaar ministerie en
de verweerders C... en H... hebben
ingesteld tegen de beslissing van de
jeugdrechter waarbij deze « de uitoefening van het bezoekrecht " op-

schort, dat aan de verweerders was
toegekend bij wijze van voorlopige
maatregel inzake jeugdhescherming,
geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil; dat zodanige beslissing een voorbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
dat de voorziening, nu zij v66r de
eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht de memarie van eiser, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van
de voorziening, verwerpt de vciorziening; Iaat de kosten ten laste van de
Staat.
24 november 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Ghislain - Geli;'kluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
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HUUR VAN GOEDEREN-

HUISHUUR-

EINDE - WET OP DE BESCHERMING VAN DE
GEZINSWONING - OPZEGGING DOOR DEVERHUURDER OF DE VERKRIJGER - VORM.

Art. 4, § 1, wet van 22 dec. 1989 op de be-

scherming van de gezinswoning, valgens hetwelk de verhuurder van het
verhuurde goed op de vastgestelde vervaldatum of gedurende de verlenging
de overeenkomst kan beiHndige11 om
persoonliJk het goed te bewonen, vereist enkel dat de verhuurder zi;'n voornemen om de huurovereenkomst te
beiHndigen heeft te kennen gegeven en
dat tussen de kennisgeving van de opzegging en het vertrek van de huurder
zes maanden ziJn verlopen.
(BOUTRIKA T. RABIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9571)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 mei 1991 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 1736, 1737, 1738, 1739 en 1758bis
van het Burgerlijk Wetboek, zoals die
van toepassing waren voor de opheffing
ervan bij de wet van 20 feb:cuari 1991, en
van artikel 4, § 1, a, van de wet van 22
december 1989 op de bescherming van
de gezinswoning,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat eiser « bij een schrijven dat de datum van 21 mei 1990 droeg, maar pas op
6 juni 1990 gepost werd, aan verweerder
een opzegging van zes maanden, met in~
gang van 1 juni 1990, gegeven had voor
persoonlijke bewoning »; dat het vervolgens de vordering tot geldigverklaring
van de opzegging afwijst, op grond « dat
die opzegging weliswaar dagtekende van
21 mei 1990, maar in feite pas op 6 juni
daaropvolgend werd verzonden; dat (eiser) aldus niet kon aanvoeren dat de opzegging van zes maanden op 1 juni 1990
inging, dat de opzegging dus wegens
niet~inachtneming
van de wettelijke
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vormvereisten nietig is; dat derhalve ...
het hager beroep ongegrond moet worden verklaard wegens de door (eiser) begane fouten (nieMnachtneming van de
wettelijke vormvereisten) »,
terwijl buiten het geval dat er krachtens de wet of de overeenkomst huurhernieuwing of huurverlenging plaatsvindt
bij ontstentenis van een tijdig ter kennis
gebrachte opzegging, de opzegging, die
de verhuurder aan de huurder geeft voor
een eerdere datum dan die krachtens de
wet, het gebruik of de overeenkomst in
acht te nemen is, niet nietig is, maar pas
gevolgen heeft vanaf de datum waartegen de opzegging had moeten gegeven
worden; noch krachtens artikel 1758bis
van het Burgerlijk Wetboek, zoals het
van toepassing was op het geschil, noch
krachtens artikel 4, § 1, van de wet van
22 december 1989, of enige andere wetsbepaling de door de verhuurder gegeven
opzegging nietig is bij foute vermelding
van het aanvangstijdstip van de termijn
na het verstrijken waarvan de huurder
het gehuurde goed zal moeten verlaten
of bij niet-opgave van de datum van vertrek van de huurder; de artikelen 1758bis
van het Burgerlijk Wetboek en 4, § 1,
van de wet van 22 december 1989 de verhuurder enkel de verplichting opleggen
zijn wil om de huur te be€\indigen duidelijk te kennen te geven en een termijn
van zes maanden in acht te nemen tussen de kennisgeving van de opzegging
en het vertrek van de huurder; artikel 4,
§ 1, a, van de wet van 22 december 1989
daarenboven vereist dat de verhuurder
de reden van de opzegging (persoonlijke
bewoning) en de identiteit van de bewoner vermeldt; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het niet vaststelt dat verweerder
bij het verstrijken van de op 1 juni 1990
ingegane termijn van zes maanden een
recht op huurhernieuwing of huurverlenging verkregen had, de beslissing waarbij de op 6 juni 1990 ter kennis gebrachte opzegging nietig verklaard wordt, niet
naar recht verantwoordt (schending van
alle in het middel vermelde wetsbepalingen); het bestreden vonnis bovendien,
door de opzegging, die gegeven was bij
een op 6 juni 1990 verzonden brief die 1
juni 1990 vermeldt als aanvangstijdtip
van de opzeggingstermijn, als nietig te
beschouwen wegens niet-inachtneming
van de wettelijke vormvereisten, de geldigheid van de opzegging onderwerpt
aan een vormvoorwaarde die noch bij
het oude artikel 1758bis van het Burgerlijk Wetboek, noch bij artikel 4, § 1, a,
van de wet van 22 december 1989 be-
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paald was, en derhalve die bepalingen
schendt;

Overwegende dat het middel, in
zoverre het de schending van de artikelen 1736, 1737, 1738, 1739 en
1758bis van het Burgerlijk Wetboek
aanvoert, nieuw en dus niet ontvankelijk is;
In zoverre het de schending van
artikel 4, § 1, van de wet van 22 december 1989 aanvoert :
Overwegende dat artikel 4, § 1,
van de wet van 22 december 1989 op
de bescherming van de gezinswoning bepaalt dat de verhuurder of
de verkrijger van het verhuurde
goed evenwel op de vastgestelde
vervaldatum of gedurende de verlenging de overeenkomst met inachtneming van een termijn van ten minste zes maanden in de volgende
gevallen onder de volgende voorwaarden kan beeindigen : a) indien
hij het inzicht heeft, en daarvan
schriftelijk aan de huurder kennis
geeft, om persoonlijk en werkelijk
het verhuurde goed te bewonen, of
het op deze!fde wijze te doen bewonen door zijn afstammelingen, zijn
aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, zijn
echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande
lijn of de aangenomen kinderen,
door zijn bloedverwanten in de zijlijn of de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot tot in de
tweede graad; dit geschrift vermeldt
de identiteit van de persoon die het
onroerend goed zal bewonen;
Dat genoemde wetsbepaling enkel
vereist dat de verhuurder zijn wil
om een einde te maken aan de huur
te kennen heeft gegeven en dat een
termijn van zes maanden in acht genomen wordt tussen de kennisgeving van de opzegging en het vertrek van de huurder;
Overwegende dat het bestreden
vonnis door de in het middel weergegeven consideransen de beslissing
waarbij de door eiser ter kennis ge-
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brachte opzegging nietig verklaard
wordt, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

5° POST

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding gemaakt zal worden
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hager beroep.

6° !NTERNATIONALE VERDRAGEN -

25 november 1993 - 1e kamer - Voorziiter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.

BUITENLANDSE DIENST - VERLIES VAN EEN AANGETEKENDE ZENDING WERELDPOSTCONVENTIE - CONVENTIE VAN
WENEN - DE POST - AANSPRAKELIJKHEID
- GRENZEN.

VERDRAG WAARDOOR DE BELGEN INDMDUEEL KUNNEN GEBONDEN WORDEN - BEKENDMAKING - WIJZE.

7°

POST - DE POST - AANSPRAKELIJKHEID
- ART. 34 WET VAN 26 DEC. 1956 - TOEPASSINGSGEBIED.

1° en 2° Naamlening ten einde een vorde-

ring in rechte in te stellen, is aileen
dan ongeoorloofd als ze afbreuk doet
aan de rechten van de tegenpartij of
een wetsontduiking verbergt (1).

ao

Buiten de speciaal in de artt. 16 tot 19
wet van 26 dec. 1956 op de postdienst
bepaalde gevallen is De Post niet aansprakelijk voor opgedragen diensten,·
voor het verlies van een aangetekende
zen ding is De Post enkel t.a. v. de afzender aansprakelijk, binnen de grenzen die voor de binnenlandse dienst,
door de Koning, en voor de buitenlandse, voor een verdrag, worden vastgesteld (2). (Artt. 18 en 23 wet van 26
dec. 1956.)
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1° VORDER!NG IN RECHTE STELLING VAN EEN NAAMLENER HEID - VOORWAARDEN.

AANGELDIG-

2o OVEREENKOMST

ALLERLEI
OVEREENKOMST VAN NAAMLENING - GELDIGHEID - VOORWAARDEN.

3° POST -

DE POST - AANSPRAKELIJKHEID
- VERLIES VAN EEN AANGETEKENDE ZENDING - GRENZEN.

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN WERELDPOSTCONVENTIE - CONVENTIE VAN
WENEN - DE POST - BUITENLANDSE DIENST
- VERLIES VAN EEN AANGETEKENDE ZENDING - AANSPRAKELIJKHEID - GRENZEN.

4° en 5° De door De Post verschuldigde
vergoeding voor het verlies van een
aangetekende zending is een bedrag
waarvan bet maximum forfaitair op 25
goudfrank is vastgesteld bij art. 39,
tweede lid, Wereldpostconventie, op 10
;.;.

_________________

'

(1) Cass., 6 mei 1915 (Bull. en Pas.,
1915-1916, I, 285) met concl. adv.-gen, Pholien;
21 okt. 1948 (ibid., 1948, I, 585); zie Cass., 15
jan. 1982, A.R. nr. 3241 (A.C., 1981-82, nr. 295).
(2) Cass., 25 juni 1981, A.R. nr. 6302 (A.C.,
1980-81, nr. 626). Het geannoteerde arrest
maakt toepassing van art. 18 wet van 26 dec.
1956, zoals de te dezen toepasselijke tekst luidde voordat hij werd gewijzigd bij art. 152, § 2,
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Krachtens art. 130 van dezelfde wet
worden de woorden « Regie der Posterijen »
en " Bestuur der posterijen » in de wet van 26
dec. 1956 vervangen door de woorden « De
Post»,

HOF VAN CASSATIE

Nr. 485

987

juli 1964 te Wenen ondertekend en op
4 nov. 1965 door Belgie bekrachtigd (3).

rechtelijk Wetboek en 22 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen in het
algemeen,

6° Een verdrag dat de Belgen persoonlijk kan binden, kan alleen dan aan .
hen worden tegengeworpen en hen
persoonlijk binden als het met name is
bekendgemaakt in BelgiB; de bekend-

doordat het arrest vaststelt dat de verweerders terecht hebben aangevoerd dat
zij hun naam aan de verzekeraars badden geleend om het verhaal in te stellen,
en dat « uit de aan het hof (van beroep)
overgelegde stukken niet blijkt dat de
(verweerders) opdracht hadden gekregen
om op te treden namens en voor rekening van de verzekeraars die de vergoedingen aan hen of aan hun bankiers
hebben betaald; dat, integendeel, blijkt
dat zij in eigen naam maar voor rekening van de verzekeraars handelen, zoals dit uit bovenbedoelde stukken
blijkt »; dat het eisers veroordeelt om
aan de verweerders de verschillende van
de post gevorderde bedragen te betalen
voor het verlies van de betrokken aangetekende zendingen, op grand dat de verweerders « dus recht hebben op vergoeding van hun volledige schade »,

making geschiedt in

het

Belgisch

Staatsblad (4).
7' Art. 34 wet van 26 dec. 1956 op de
postdienst heeft enkel betrekking op
de strafbepalingen van die wet en niet

op de bepalingen inzake aansprakelijkheid van De Post (5).
(DE POST - VROEGER REGIE DER POSTERIJEN
T. CONTINENTAL DIAMOND COMPANY N.V. E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9617)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 27 april 1992 door bet
Hof van Beroep te Brussel gewezen
(A.R. 1974/87 en 774/90);
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 18, 22, 23, 34 van de wet
van 26 december 1956 op de Postdienst,

6, 1131, 1133, 1134, 1165, 1250, 1984 van
het Burgerlijk Wetboek, 17 van het Ge(3) Cass., 19 maart 1981, A.R. nr. 6273 (A.C.,
1980-81, nr. 417). De te dezen toepasselijke We-

reldpostconventie van Wenen is thans vervangen door de Conventie van Rio de Janeiro van
26 okt. 1979.
(4) Cass., 19 maart 1981, A.R. nr. 6273 (A.C.,
1980-81, nr. 417). Zie ook Cass., 30 nov. 1989,
A.R. nr. 8459 (ibid., 1989-90, nr. 207).

Van de Wereldpostconventie van Wenen is
aileen een gewoon bericht verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 21 dec. 1965 met de

vermelding dat de tekst van de akten betre£fende de conventie kan worden geraadpleegd
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
Buitenlandse Handel.
(5) Zie art. 25 wet van 29 april 1968 op het
beheer der posten, Pasinomie, 1868, biz. 109 en
de noten 33 en 34; art. 58 wet van 30 mei 1879
houdende herziening en samenbrenging der
postwetten, Pasinomie, 1879, biz. 150, en noot
1; memorie van toelichting bij de de wet van
26 dec. 1956, Gedr.St., Kamer, zitt. 1965, 519,
nr. 1, biz. 9.

terwijl, eerste onderdeel, nu het ging
om een rechtsvordering van naamleners
die door hun lastgevers voor hun eigen
schade schadeloos waren gesteld, de
rechters in hoger beroep, die hadden
vastgesteld dat de naamleners « voor rekening van de verzekeraars » handelden,
noodzakelijk hadden moeten nagaan of
de bij artikel 18 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst gestelde
voorwaarden voor de toekenning van een
vergoeding - ongeacht het bedrag ervan
- in geval van verlies van een aangetekende zending door de lastgevers waren
vervuld; immers, naar luid van voormeld
artikel 18, aileen de afzender eventueel
een vergoeding in geval van verlies van
een aangetekende zending kan krij gen;
de rechters in hoger beroep, toen zij
vaststelden dat de lastgevers geen « afzenders » waren in de zin van voormelde
wet van 26 december 1956 en ook niet,
wettelijk of bij overeenkomst, in de rechten waren getreden van een « afzender »
en dat geen enkel ander geval van de in
die wet van 1956 bedoelde aansprakelijkheid van de post aanwezig was, de
rechtsvordering ongegrond hadden moeten verklaren overeenkomstig artikel 23
van de wet van 26 december 1956, een
dwingende bepaling volgens welke « buiten de hiervoren speciaal voorziene gevallen het Bestuur der posterijen niet
aansprakelijk is voor opgedragen diensten »; het arrest, door eiseres te veroordelen om aan de verweerders, die handelden als naamleners van de verzeke-
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raars, diverse bedragen voor het verlies
van aangetekende zendingen te betalen,
derhalve niet naar recht is verantwoord
en de artikelen 18, 22, 23 en 34 van de
wet van 26 december 1956 op de Postdienst schendt;

tweede onderdeel, ze1fs in de onderstelling dat de rechters in hager beroep
niet hadden moeten nagaan of de wettelijke voorwaarden voor de toekenning
van een vergoeding in geval van verlies
van een aangetekende zending door de
verzekeraars van de verweerders, dat wil
zeggen door de lastgevers van de naamleners, waren vervuld, zij toch nag het
wettelijk begrip naamlener, zoals het
voortvloeit uit de artikelen 1134, 1165,
1250 en 1984 van het Burgerlijk Wethoek, hebben miskend voor zover die
kwalificatie het mogelijk heeft gemaakt,
hetzij een vergoeding toe te kennen aan
een afzender die schadeloos werd gesteld
voor zijn schade ten gevolge van het verlies van de aangetekende zending, hetzij
een vergoeding toe te kennen aan een
andere persoon dan de afzender, te dezen de verzekeraars van de verweerders
sub 1 en 9 en de verzekeraars van de
bankiers van de verweerders sub 2 tot 8;
immers, overeenkomstig de artikelen 6,
1131 en 1133 van het Burgerlijk Wethoek, de aanstelling van een naamlener
voor het instellen van een vordering in
rechte ongeoorloofd is, wanneer ze afbreuk doet aan de rechten van de tegenpartij of ze een overtreding van de wet
verbergt; bij ontstentenis van een kwalificatie als naamlener, de rechters in hager beroep, toen ze vaststelden dat de
verweerders schadeloos waren gesteld,
zoals de rechtbank van koophandel had
gedaan, hun rechtsvorderingen, overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk hadden moeten verklaren; indien de verzekeraars van de verweerders
in hun eigen naam een dergelijke rechtsvordering tegen eiseres hadden ingesteld, die rechtsvordering ongegrond zou
zijn verklaard als niet werd vastgesteld
dat de verzekeraars afzenders waren in
de zin van voormelde wet van 1956 dan
wei, wettelijk of bij overeenkomst, in de
rechten van afzenders waren getreden,
hetgeen in elk geval niet mogelijk was
voor de verzekeraars van de verweerders
sub 2 tot 8; de door de rechters in hager
beroep aanvaarde aanstelling van een
naamlener dus afbreuk heeft gedaan aan
de rechten van eiseres en in elk geval
niet heeft voldaan aan de wettelijke

Nr. 485

voorwaarden voor de toekenning van een
vergoeding in geval van verlies van een
aangetekende zending; het arrest, door
de aanstelling van een naamlener als
geldig te aanvaarden of door de betrekkingen tussen de verweerders en hun
verzekeraars als naamlening te kwalificeren waardoor eiseres werd benadeeld
en de wettelijke voorwaarden voor de
toekenning van een vergoeding in geval
van verlies van een aangetekende zending niet werden nagekomen, derhalve
alle in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen schendt :

Overwegende dat de aanstelling
van een naamlener ongeoorloofd is
als ze afbreuk doet aan de rechten
van de tegenpartij of een wetsontduiking verbergt;
Overwegende dat artikel 18 van
de wet van 26 december 1956 op de
Postdienst bepaalt dat voor bet verlies van een aangetekende zending
bet Bestuur verplicht is aan de afzender de erin omschreven vergoeding te betalen;
Dat bet arrest vaststelt dat ieder
van de negen verweerders aan het
Bestuur der posterijen een aangetekende zending diamanten met be·
stemming New York heeft toevertrouwd; dat bet in verband met de
eerste en negende verweerster erop
wijst dat zij door hun verzekeraars
persoonlijk schadeloos werden ge·
steld;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 22 van de wet van 11 juni
1874 op de verzekering in bet algemeen, de verzekeraar die de schade
heeft betaald in a! de rechten van
de verzekerde treedt;
Dat de naamleningsovereenkomst
tussen de verzekeraars en de eerste
en negende verweerster derhalve
geen afbreuk heeft gedaan aan de
belangen van eiseres, daar eiseres,
indien de rechtsvordering door de
eerstgenoemden in plaats van door
de laatstgenoemden was ingesteld,
niet had kunnen betogen dat zij de
bij voormeld artikel 18 aan de afzen·
ders toegekende rechten niet kon·
den uitoefenen;
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Overwegende dat, daarentegen
wat de zeven andere verweerder~
betreft, uit de vaststellingen van bet
arrest blijkt dat hun bankiers de
verzekeringsnemers waren en door
de maatschappijen schadeloos werden gesteld;
Dat uit geen enkele overweging
van bet arrest blijkt dat die verweerders handelden voor rekening
van verzekeraars die zich krachtens
een ~ettelijke indeplaatsstelling of
een mdeplaatsstellmg uit overeenkomst op de rechten van afzenders
hadden kunnen beroepen;
Dat bet arrest, door de geldigheid
van de naamsleningsovereenkomst
tussen de verweerders sub 2 tot 8
aan te nemen, zonder na te gaan of
die overeenkomst geen afbreuk
deed aan de rechten van eiseres, bijgevolg zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
. Dat het middel in zoverre gegrond
ts;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 6, 18, 22, 23, 34 van de wet
van 26 december 1956 op de Postdienst,
3, 182 van het koninklijk besluit van 12
januari 1970 houdende reglementering
van de postdienst alsmede van het
volgnummer 34 van rubriek A van de ta~
bel van de tarieven en voorwaarden der
postverrichtingen
in
binnenlandse
dienst, behorende bij het koninklijk be~
sluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, 1134, 1142,
1146 en 1382 tot 1384 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat ten nadele van de verweerders aangetekende zendingen in buitenlandse dienst verloren waren geraakt en
dat d!t verlies zich had voorgedaan v66r
het emde van de aan eiseres opgedragen
taak, eiseres veroordeelt om de verweerders « hun volledige schade » ten gevolge
van het verlies van die aangetekende
zendingen te betalen, op grand « dat het
ontbreken van een verdrag niet tot gevolg kan hebben dat de in de koninklijke
besluiten vastgestelde beperking op de
~uite~~andse d~~nst wordt toegepast, wat
m striJd zou ziJll met artikel 18 van de
wet van 26 december 1956 ll,
terwijl de rechters in hoger beroep, na
erop gewezen te hebben dat er tegen de
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verweerders geen verdrag tot beperking
van de vergoeding van het verlies van
een aangetekende zending in buitenlandse dienst kon worden aangevoerd toepassing hadden moeten maken v~n de
aansprakelijkheidsbeperkingen
betreffende het verlies van een aangetekende
zending in binnenlandse dienst, zeals
vermeld in het volgnummer 34 van ru~
briek A van de tabel van de tarieven en
v~wrwaarden der postverrichtingen in
bmnenlandse dienst, behorende bij het
koninklijk besluit van 12 januari 1970
houdende reglementering van de post~
dienst, voor zover die beperkingen niet
in strijd waren met de Conventie en de
Overeenkomsten van de Wereldpostvereniging, en, bijgevolg, eiseres hadden
moeten veroordelen om aan elke ver~
weerder 400 frank per verloren aangetekende zending te betalen · immers naar
luid van artikel 34 - een 'dwingende bepaling - van de wet van 26 december
1956 op de Postdienst, « de bepalingen
van deze wet toepasselijk zijn zowel op
de postverrichtingen in binnenverkeer
als op die met vreemde Ianden, voor zover, in dit laatste geval, de internationale
overeenkomsten zulks niet verhinderen »; krachtens artikel 18 van diezelfde
wet, zeals het luid de ten tijde van de
feiten, « voor het verlies van een aangetekende zending het Bestuur verplicht is
aan de afzender een vergoeding te betalen waarvan het maximum voor de binnenlandse dienst en voor de postbetrekkingen met Belgisch-Congo en RuandaUrundi door de Koning en voor de
buitenlandse dienst door een verdrag
wordt vastgesteld »; de Koning krachtens de bij voormeld artikel 18' van de
wet van 1956 toegekende machten alsmede ingevolge artikel 6 ervan volgens het~
welk de Koning bij verdrag het postverk~er . met vreemde Ianden regelt en de
mt dten hoofde in Belgi9 te heffen rechten vaststelt, een koninklijk besluit van
12 januari 1970 houdende reglementering
van de po~tdienst heeft genomen; artikel
182 van tltel III van dat koninklijk besluit van 1970 betreffende de poststukken in internationale dienst bepaalt dat:
« de bepalingen van de titels I en II in
~nternationale dienst van toepassing zijn
m de m~te waarin zij betrekking hebben
op de dtensten voorzien bij de Internatwnale Akten bedoeld bij artikel 180 en
voor zover zij met deze noch met de
voorschriften van de hierna volgende
h.~ofdstu~ II tot V~II in tegenstelling
ZIJn; artikel 3 van tttel I van datzelfde
koninklijk besluit bepaalt dat « de tak-

'
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sen en voorwaarden voorkomende onder
rubriek A van de bij dit besluit behoren~
de tabel toepasselijk zijn op de poststuk~
ken (...) » en het volgnummer 34 van rubriek A van die tabel betreffende de
ingeschreven poststukken luidt: « Maximumvergoeding in geval van verlies : 400
frank »; voor zover geen enkele bepaling
van de hoofdstukken II tot VIII van
voormeld koninklijk besluit van 12 januari 1970 in strijd was met het beginsel
van een maximumvergoeding van 400
frank in geval van verlies van een aangetekende zending en geen enkele bepaling van de in artikel 180 van dat koninklijk besluit bedoelde Internationale
Alden, namelijk ten tijde van de feiten
de Wereldpostconventie (W.P.C.), herzien
te Wenen in 1964, in strijd was met of in
de weg stond aan een dergelijk beginsel
van een maximumvergoeding van 400
frank in geval van verlies van een aangetekende zending - daar artikel 40 van
de W.P.C. bepaalde dat de afzender, in
geval van verlies van een aangetekende
zending, recht heeft « op een vergoeding
waarvan het bedrag is vastgesteld op 25
frank per zending » (25 goudfrank Germinal is gelijk aan ± 400 frank) -, de
rechters in hager beroep de in dat koninklijk besluit bedoelde aansprakelijkheidsbeperking hadden moeten toepassen op het verlies van een aangetekende
zending in buitenlandse dienst; het arrest dus niet naar recht kon beslissen
« dat het ontbreken van een verdrag niet
tot gevolg kan hebben dat de in de koninklijke besluiten bedoelde beperking
van toepassing is op de buitenlandse
dienst, wat in strijd zou zijn met artikel
18 van de wet van 26 december 1956 »;
het arrest, door eiseres te veroordelen
om de verweerders « hun volledige schade » ten gevolge van het verlies van aan~
getekende zendingen te betalen, derhalve aile in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat artikel 23 v~n
de wet van 26 december 1956 op de
Postdienst luidt « buiten de hiervoren speciaal voorziene gevallen is
het Bestuur der posterijen niet aansprakelijk voor opgedragen dien-

sten »;
Overwegende dat artikel 18
dezeL!de wet, zoals het destij ds
kracht was, bepaalt dat voor
verlies van een aangetekende
ding het Bestuur verplicht is

van
van
het
zeneen
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vergoeding te betalen waarvan het
maximum voor de binnenlandse
dienst door de Koning en voor de
buitenlandse dienst door een verdrag wordt vastgesteld;
Overwegende dat de Wereldpostconventie, die op 10 juli 1964 te Wenen is ondertekend en op 4 november 1965 door Belgie is bekrachtigd,
de compensatoire vergoeding voor
het verlies van een aangetekende
zending met bestemming naar de
Verenigde Staten van Amerika forfaitair op 25 goudfrank vaststelt;
Dat dit verdrag dat aile Belgen
persoonlijk kan binden te dezen
echter niet aan hen kan worden te~
gengeworpen, daar het in Belgie
niet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt;
Dat, op grand van het voorgaande,
moet worden aangenomen dat, enerzijds, het in artikel 23 neergelegde
beginsel van de niet-aansprakelijkheid van het Bestuur der posterijen
niet van toepassing is in geval van
verlies van een in artikel 18 bedoelde aangetekende zending; dat, anderzijds, het bedrag van de verschuldigde vergoeding voor de binnenlandse dienst door een koninklijk besluit en voor de buitenlandse
dienst door een verdrag wordt beperkt;
Dat daaruit valt af te leiden dat,
bij ontstentenis van een verdrag dat
aan de Belgen kan worden tegengeworpen en hen persoonlijk bindt,
toepassing moet worden gemaakt
van de vergoedingsregel van artikel
18, zonder dat het mogelijk is die
vergoeding door het koninklijk besluit te beperken, wat aileen maar
voor de binnenlandse dienst is toegestaan;
Overwegende dat uit het onderzoek van de wetten van v66r de wet
van 26 december 1958, en uit de
parlementaire voorbereiding van
laatstgenoemde wet alsmede uit de
titel van hoofdstuk VIII ervan volgt
dat artikel 34 enkel betrekking heeft
op de strafbepalingen van de wet;

Nr. 486
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Dat het arrest, door eiseres te veroordelen om aan de verweersters
nummer 1 en 9 hun volledige schade
te betalen, geen enkele van de door
eiseres aangevoerde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het eerste
middel dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het eiseres veroordeelt om de verweerders sub 2 tot 8
te vergoeden en haar veroordeelt in
de kosten; verwerpt het cassatieberoep voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeelteijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in een vierde van de kosten,
houdt het overige van de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
25 november 1993 - le kamer - Voor-

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
BIJZONDER VOORRECHT - VOORRECHTEN OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN BESTAANSVEREISTEN.

1° en 2° Het bij art. 20, 1°, Hypotheelcwet
gevestigde voorrecht van de verhuur~
der op al hetgeen het verhuurde goed
stoffeert, bestaat zodra de roerende
goederen die ter uitvoering van de
huurovereenkomst daarin zijn onder~
gebracht, maar niet wanneer dit is geschied om een andere reden en met
name ingevolge een precaire toelating
(1).
(FAILLISSEMENT USINES EMILE HENRICOT N.V.
T. FAILLISSEMENT TECHNOFONT N.V. E.A.)

(A.R. nr. C.93.0141.F)

25 november 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijlcluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca·
ten: mrs. Draps en Simont.

zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de

Bisthoven, advocaat-generaal ten : mrs. De Gryse en Gerard.

Advoca-
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1e

KAMER -

26

november 1993

HUUR VAN GOEDEREN -

Nr. 486
1e

HANDELS·

HUUR - EINDE - HUURHERNIEUWING HOOFDHUURDER - VERPLICHTINGEN T.O.V.
DE ONDERHUURDER.

KAMER -

25 november 1993

1° HUUR VAN GOEDEREN-

HUISHUUR

- ALLERLEI- VOORRECHTEN OP BEPAALDE

ROERENDE GOEDEREN DE VERHUURDER -

VOORRECHT VAN

BESTAANSVEREJSTEN.

Art. 11, II, Handelshuurwet noch enige
andere bepaling leggen aan de hoofdhuurder de verplichting op hetzij de
onderhuurder op de hoogte te brengen
Noot arrest nr 486

(1) Zie Cass., 11 juni 1982, A.R. nrs. 3068,
3291 en 3441 (A.C., 1981-82, nr. 605).
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van een mogelijke procedure met be~
trekking tot de hernieuwing van de
hoofdhuur hetzij de onderhuurder in

die procedure te betrekken (1).

sel, d.i. de dag van de vordering
krachtens art. 1278, tweede lid, Ger. W.
(!). (Art. 1436 B.W.)
(EMMERS T. VOETS)

(SNYKERS N.V., S'IY-GOOSSENS B.V.B.A.
T. VAN VLIERBERGHE, MOESEKE)

ARREST

(A.R. nr. C.93.015l.N)

(A.R. nrs. 8008 en 8092)

26 november 1993 - le kamer
Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h.
WaUters - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier, De Gryse,
Biitzler.

Nr. 488
1e KAMER - 26 november 1993
1°

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

- WETI'ELIJK STELSEL - GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - VEREFFENING - VERGOEDING - AANVANG VAN DE INTEREST.

2° INTERESTEN -

ALLERLEI - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - VEREFFENING VERGOEDING- AANVANG VAN DE 1NTEREST.

1° en 2° De vergoedingen bij de vereffening van het gemeenschappel~jk vermogen brengen van rechtswege interest op vanaf de ontbinding van het
Noot arrest nr. 487 :
(1} Zie Cass., 11 dec. 1975 (A.C., 1976, 456), 7
april1989, A.R. nr. 5997 (ibid,, 1988-89, nr. 440).

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1992
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1436, in het bijzonder het tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, zoals gewijzigd bij wet van 14
juli 1976, en voor zover als nodig van artikel 1278, in het bijzonder het tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
gewijzigd bij wet van 1 juli 1974,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis a quo, en na de
vaststellingen dat « de betwistingen tussen partijen zich beperken tot twee punten, namelijk : 1. de intresten op de vorderingen van partijen op elkaar, resulterend uit het saldo van de vergoedingsrekeningen; 2. de vergoeding voor de
kosten van de schenkingsakte en dat
(verweerder) eigenaar was van de bouwgrond waarop de huwelijksgemeenschap
een woning optrok; dat (eiseres) de helft
van de waarde van de opstal vordert, te
begroten op datum van de effectieve vereffening en bovendien de intresten vanaf
de datum van ontbinding van het stelsel », overweegt dat « het vergoedingsgerechtigd vermogen de helft van de waarde van de opstal dient te vergoeden op
het ogenblik van de vereffening en niet
op het ogenblik van het ontbinden van
het stelsel; dat de terugwerkende kracht
tot op de datum van het inleiden van het
verzoekschrift beperkt is tot de samenstelling van de vermogens en de goedeNoot arrest nr. 488 :
(1) (Voorheen : art. 1473 B.W.) zie Cass., 16
feb. 1978 (A.C., 1978, 717); C. DEWULF,« Devereffening en de verdeling van bet huwelijksvermogen en de nalatenschap : enige actuele problemen », T.P.R., 1985, 413 (449); R. DEKKERS,
Handboek burgel'lijk recht (2e uitg.), III, nr.
270;. L. RAuCENT, Les Regimes matrimoniaux,
(3e uitg.), nr. 272; J. RENAULD, Droit patrimonial de la famille, I, Regimes matrimoniaux,
(1971),

nc. 1305.
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ren doch de waarde ervan dient here~
kend te worden op het ogenblik van de
vereffening-verdeling; dat, nu de waarde
bepaald wordt op het ogenblik van de
vereffening en bovendien de verdelingsdatum oak de datum is waarop partijen
effektief hun aandeel verwerven, de intresten pas verschuldigd kunnen zijn
van op die datum wat als nuancering
van artikel 1436 van het Burgerlijk Wethoek dient beschouwd te worden; dat te

dezen de notaris vaststelt dat huis en

grand sedert het indienen van het verzoekschrift in echtscheiding geen noemenswaardige wijziging ondergingen zodat met geen waardevermeerdering
dient rekening gehouden te worden en

dat toekenning van intresten een waardevermeerdering in hoofde van degene

die het vraagt kan insluiten; dat intresten dus slechts verschuldigd zijn van op
de dag waarop elk der partijen zijn aandeel mag ontvangen, namelijk de datum
van verdeling » en dat « niet ontkend
wordt dat de gemeenschap de gelden der
betaling van de aktekosten betaalde; dat
die kosten van de schenkingsakte bijdroegen tot verkrijging van het goed; dat
dus de gemeenschap daarvoor dient vergoed te worden; dat wanneer de uitgegeven bedragen gediend hebben tot verkrijging, in stand houden of verbeteren van
een goed, de vergoeding gelijk zal zijn
aan de waarde of de waardevermeerdering van het goed bij ontbinding van het
stelsel; dat - zoals voorheen gezegd vastgesteld is dat de geschonken grand
niet in waarde steeg doch die vaststelling aileen betreft de periode tussen aankoop en neerlegging van het verzoekschrift terwijl de waarde of eventuele waardevermeerdering dient nagegaan te worden op het ogenblik van de
vereffening-verdeling; dat de eerste rechter desbetreffend juist statueerde ». De
eerste bodemrechter in het vonnis a quo,
uitgesproken op 3 december 1991, ter zake verder besliste dat « in geval van
waardevermeerdering » - voor de beoordeling waarvan de notaris zich naar het
vonnis a quo dient te plaatsen op het
ogenblik van de vereffening en verdeling
- « de gemeenschap recht (heeft) op een
aan de waardevermeerdering gelijke vergoeding. Bij gebreke aan waardevermeerdering heeft de gemeenschap recht
op het bedrag van 16.856 fr., telkens
meer de intresten vanaf de datum van
vereffening en verdeling ». Aldus wordt
aangenomen dat op de vergoedingen die
een echtgenoot naar aanleiding van de
ontbinding, vereffening en verdeling van
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de bestaande huwgemeenschap verschuldigd is aan deze gemeenschap, slechts
intresten verschuldigd zijn vanaf het
ogenblik van de vereffening en effectieve
verdeling;
terwijl naar luid van artikel 1436 Burgerlijk Wetboek de vergoedingen van
rechtswege intrest opbrengen vanaf de
dag van de ontbinding van het stelsel;
het stelsel in geval van echtscheiding op
grand van bepaalde feiten tussen echtgenoten en met betrekking tot hun goederen ontbonden wordt met terugwerkende
kracht tot op het ogenblik van het neerleggen van het verzoekschrift, zodat het
hof van beroep in het bestreden arrest
niet wettig kon beslissen dat op de vergoedingen door verweerder aan de gemeenschap verschuldigd, slechts intresten verschuldigd zijn vanaf het ogenblik
van de vereffening en verdeling van de
huwgemeenschap (schending van de in
het middel aangehaalde wetsbepalin-

gen):
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres « nastreeft voor

recht te horen zeggen (... ) dat (verweerder) intresten verschuldigd is
op de door hem uitbetaalde gelden
vanaf de dag van de ontbinding van
het huwelijksstelsel zijnde de dag
van neerlegging van het verzoekschrift in echtscheiding namelijk 23 april 1986 ( ... ) » en « dat de
betwistingen tussen de partijen zich
beperken tot twee punten namelijk :
(... ) de intresten op de vorderingen
van partijen op elkaar, resulterend
uit het saldo van de vergoedingsrekeningen; ( ... ) »;
Overwegende dat krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 1436 van
het Burgerlijk Wetboek de vergoedingen bij de vereffening van het
gemeenschappelijk vermogen van

rechtswege intrest opbrengen vanaf
de ontbinding van het stelsel;
Overwegende dat het arrest, dat
met bevestiging van het beroepen

vonnis voor recht zegt dat op de
door verweerder aan de gemeenschap verschuldigde vergoeding intrest verschuldigd is vanaf de datum
van vereffening en verdeling, het te
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dezen toepasselijke artikel 1436 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit voor
recht zegt dat op de door verweerder aan de gemeenschap verschuldigde vergoeding intrest verschuldigd is vanaf de datum van vereffening en verdeling 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.
26 november 1993 - 1e kamer - Voor~
zitter: mevr. Baete~Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en Nelissen Grade.
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4° RECHTSBEG!NSELEN

(ALGEME-

NE) -

BEGINSEL VAN DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER- TUCHTZAAK- BEGRIP.

1o De enkele omstandigheid dat aan de
beslissing alvorens recht te doen om
een geneesheer voor de provinciale
raad van de Orde van Geneesheren te
doen verschijnen, werd deelgenomen
door de leden van die raad die mede
de beslissing hebben gewezen waarbij
tegen die geneesheer een tuchtsanctie
werd uitgesproken, kan geen gewettig~
de twijfel doen rijzen nopens de onaf~
hankeli;'kheid en de onpartijdigheid
van die personen (1).

2° en 3° Art. 40 Taalwet Gerechtszaken
dat bepaalt dat de regels van de wet
op straf van nietigheid ziin voorge~
schreven, is niet toepasseliik op de
rechtspleging voor de raden van de Or~
de van Geneesheren (2). (Art. 24, § 3,

Artsenwet.)
4° De aanwezigheid van een lid van de
nationale raad van de Orde van Ge~
neesheren, met raadgevende stem of
om het advies van de nationale raad
uit te brengen, doet geen vermenging
van functies ontstaan waardoor de on~
partijdigheid of de onafhankeli;'kheid
van de organen die de tuchtrecht~
spraak uitoefenen, in het gedrang
komt (3).
(N ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

Nr. 489
1e

ARREST
KAMER -

(A.R. nr. 8133)

26 november 1993

1° RECHTSBEG!NSELEN
(ALGEMENE) - BEGINSEL VAN DE ONAFHANKELIJKHEID

EN

DE

ONPARTIJDJGHEID

VAN

DE

RECHTER- TUCHTZAAK- BEGRIP.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN

ORDE VAN GENEESHEREN DURE - TAALGEBRUIK.

3° TAALGEBRUIK

-

TUCHTPROCE-

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN, NIETIGHEDEN - ANDERE ZAKEN TUCHTZAAK - ORDE VAN GENEESHEREN ART. 40 TAALWET GERECHTSZAKEN - TOEPASSELIJKHEID.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 maart 1992 gewezen door de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren, met het
,Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van het algemeen
(1) Cass., 4 feb. 1993, A.R. nr. 9501 (A.C.,
1993, nr. 74).

(2) Zie R.P.D.B., Campi. VII, V' Ordres et instittJts professionnels, nr. 142.
(3) Zie Cass., 5 juni 1992, A.R. nr. 7635 (AC.,
1991-92, nr. 522).
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rechtsbeginsel houdende de onafhanke~
lijkheid en onpartijdigheid van de rechter;
doordat, de bestreden beslissing de
tuchtstraf oplegt van de schorsing van
het recht de geneeskunde uit te oefenen
gedurende twee maanden na beslist te
hebben dat: « De bewering dat Dr. Van
den Genachte, lid van de onderzoekscommissie, aan de bestreden beslissing
heeft deelgenomen, is strijdig met de notulen van de raadszitting van 16 maart
1989; daaruit blijkt inderdaad dat deze
arts zich samen met Dr. Heenen, een ander lid van de onderzoekscommissie,
v66r de aanvang van de debatten en de
beraadslaging heeft teruggetrokken; zo
het anderzijds juist is dat Dr. G. Van
Roost, Voorzitter van de Provinciale
Raad, en Prof. Dr. H. Ector, gedelegeerde van de Nationale Raad, aan de beslissing hebben deelgenomen - de laatstgenoemde evenwel enkel met raadgevende
stem overeenkomstig art. 7, § 2 van het
K.B. van 10 november 1967, is er niets
dat zich daartegen verzet; in tuchtzaken
zijn artikel 6.1 E.V.R.M. en het algemeen
beginsel inzake de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter immers
als zodanig enkel toepasselijk op de
rechtscolleges en de leden ervan die uitspraak doen over tuchtmaatregelen t.a.v.
de leden van de Orde; ten deze is het zo
dat v66r de thans bestreden beslissing
Dr. Van Roost en Prof. Dr. H. Ector, behoudens wat betreft de beslissing van 20
oktober 1988 aangaande het taalgebruik,
die geen beslissing ten grande is, enkel
hebben deelgenomen aan de beslissing
van het Bureau tot het instellen van een
onderzoek terzake; welnu, wanneer het
Bureau beslist een onderzoek in te stetlen aangaande het deontologisch gedrag
van een lid van de Orde, handelt het niet
als rechtscollege en vervullen zijn leden
alsdan geen rechtersfunktie. Wat, ten
slotte, de magistraat-assessor Mw. Halsberghe aangaat, miskent (eiser) de rol
die ze te vervullen had. De haar door de
wetgever toegebrachte taak bestaat in
hoofdzaak erin te waken over de regelmatigheid van de tuchtprocedure en de
waarborgen ter zake van het verweer. Zo
voor haar oak een adviserende rol is
weggelegd, is hij van onafhankelijke
aard. Die onafhankelijkheid komt best
tot uiting doordat artikel 21 van het K.B.
van 10 november 1967 de rnagistraat-assessor het vermogen toekent hager beroep in te stellen tegen de beslissingen
van de Provinciale Raad waarvan zij als
bijzitter nochtans deel uitmaken, het-
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geen ondenkbaar ware indien zij medebeslist had. Hoofdzaak is dat, zo zij de
beraadslaging bijgewoond heeft, Mw.
Halsberghe slechts raadgevende, derhalve niet bindende stem had (art. 7, § 1,
tweede lid van het K.B. van 10 november
1967), en derhalve op geen enkel ogenblik van de procedure een rechtersfunctie vervuld heeft. Dit klemt des te
meer ter zake, daar de beoordeling uitsluitend van medische aard was »,
terwijl, het algemeen rechtsbeginsel,
dat wil dat de rechter onafhankelijk en
onpartijdig dient te zijn, voor de provinciale raad van de Orde van Geneesheren
geschonden werd in zoverre blijkens de
beslissing en notulen d.d. 16 maart 1989
gezeteld en beslist hebben over de tuchtvervolging lastens eiser enerzijds de !eden G. Van Roost, E. De Graef, K. De
Meirleir, W. De Vadder, F. De Wolf, F.
Herbosch, F. Goyens en G. Halsberghe,
welke voordien reeds gezeteld en beslist
hebben in dezelfde zaak, niet enkel ter
zitting van 20 oktober 1988, waarbij de
vraag van eiser tot verzending naar de
franstalige provinciale raad geweigerd
werd, maar ook ter zitting van 19 januari
1989, waarbij beslist werd eiser te vervolgen, hetgeen een gewettigde twijfel kan
doen rijzen nopens de onafhankelijkheid
en onpartijdigheid van deze personen in
hoofde van eiser waarop hij aanspraak
maken kan;
en terwijl, eerste onderdeel, deze
schending tot gevolg heeft dat de beslissing van de provinciale raad d.d. 16
maart 1989 nietig is; zodat, de bestreden
beslissing door deze nietige beslissing
van de provinciale raad niet te hebben
vernietigd, zelf is aangetast door de begane nietigheid (schending van het aangehaalde beginsel);
en terwijl, tweede onderdeel, deze
schending tot gevolg heeft dat het ter zitting van de provinciale raad d.d. 16
maart 1989 verrichte onderzoek en meer
bepaald het verhoor van eiser, evenzeer
nietig is; zodat het bestreden arrest, bij
gebreke dit verhoor uit de debatten te
weren, zich op nietige stukken heeft gesteund waarop het geen acht vermocht
te slaan (schending van het aangehaald
beginsel):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat een of meer
rechters die hebben deelgenomen
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aan de beslissing waarbij aan eiser
een tuchtstraf werd opgelegd, v66r
de beslissing om de betrokkene te
doen verschijnen voor het rechtscollege dat over de tuchtvordering uitspraak moet doen, de zaak mede
hebben onderzocht;
Dat de enkele omstandigheid dat
de in het middel genoemde personen hebben deelgenomen aan de beslissing alvorens recht te doen om
die geneesheer voor de raad te doen
verschijnen, geen gewettigde twijfel
kan doen rijzen nopens de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van
deze personen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
geen zelfstandige grief inhoudt
maar afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde schending van de in het

eerste onderdeel aangewezen wetsbepalingen;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde middel,
gesteld als volgt: het tweede : schending
van de artikelen 34 en 40 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken en artikel 24, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren;
doordat, de bestreden beslissing de
tuchtstraf oplegt van de schorsing van
het recht de geneeskunde uit te oefenen
gedurende twee maanden;
terwijl, in strijd met art. 34 van de wet
op het gebruik der talen in gerechtsza~
ken, die toepasselijk is oak op de tuchtrechtelijke overheden wanneer zij zoals
in casu een rechtsprekende functie uitoefenen, noch de notulen, noch de beslissing genomen op 16 maart 1989 door de
provincials raad, noch de notulen van 21
oktober 1992 en 30 maart 1992, noch de
beslissing van de raad van beroep ver~
melden welke taal gebezigd werd tijdens
de behandeling van de zaak; zodat, de
bestreden beslissing, evenals de beslis~
sing van de provinciale raad d.d. 16
maart 1989 nietig is krachtens de artike~
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le 34 en 40 van de wet op het gebruik
der talen in gerechtszaken (schending
van de aangehaalde bepalingen) :
het derde : schending van artikelen 11
en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken en
artikel 24, § 3, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der Geneesheren;
doordat, de bestreden beslissing de
tuchtstraf oplegt van de schorsing van
het recht de geneeskunde uit te oefenen
gedurende twee maanden;
terwijl, blijkens de notulen van de zitting van de onderzoekscommissie d.d. 5
januari 1989, alwaar eiser werd gehoord
met behulp van de bijstand van een talk
en de conunissieleden het er over eens
zijn dat de antwoorden in het Frans van
eiser niet hoeven vertaald te worden, de
antwoorden van eiser rechtstreeks in het
Nederlands werden geakteerd, hetgeen
in strijd is met artikelen 11 en 40 van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, die in casu toe~
passelijk is, minstens waarvan krachtens
art. 24, § 3, van het K.B. nr. 79 de begin·
selen van hoofdstuk II van die wet toe~
passelijk zijn; zodat, de bestreden beslissing, bij gebreke deze nietige verklarin~
gen uit de debatten te weren, zich
gesteund heeft op nietige stukken waar~
op het geen acht vermocht te slaan
(schending van de aangehaalde bepalin~

gen):
Overwegende dat eiser aanvoert
dat, gelet op de nietigheidssanctie
opgelegd door artikel 40 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, de schending van artikel 34 van die wet de
nietigheid tot gevolg heeft van de
bestreden beslissing en van de beslissing van de provinciale raad van
16 maart 1989, en dat de schending
van artikel 11 van die wet de nietigheid tot gevolg heeft van de bestreden beslissing nu zij steunt op de
nietige notulen van de zitting van
de onderzoekscommissie van 5 j anuari 1989;
Overwegende dat, krachtens artikel 24, § 3, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Geneesheren, de Koning het gebruik der talen bij de procedure regelt op grand
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van de bepalingen van de hoofdstukken II, III en lV van de wet van 15
juni 1935;
Dat noch uit die bepaling noch uit
enige andere wetsbepaling kan worden afgeleid dat hoofdstuk V van de
wet van 15 juni 1935 rechtstreeks of
overeenkomstig toepasselijk zou
zijn op de rechtspleging voor de ra-

den van de Orde van Geneesheren;
Dat artikel 40 van die wet, dat bepaalt dat de regels van de wet op
straf van nietigheid zijn voorgeschreven, tot dit laatste hoofdstuk
behoort, mitsdien niet toepasselijk
is op de rechtspleging voor de raden
van de Orde van Geneesheren;
Dat de middelen falen naar recht;
Over het vierde middel, gesteld als
volgt: schending van het algemeen
rechtsbeginsel houdende de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter en van artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet
van 13 mei 1955;
doordat, de bestreden beslissing de
tuchtstraf oplegt van de schorsing van
het recht de geneeskunde uit te oefenen
gedurende twee maanden;
terwijl, een dergelijke tuchtsanctie een
straf is in de zin van artikel 6, lid 1, van
het bovengenoemd Europees Verdrag en
dus enkel kan worden opgelegd door een
onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege; een rechtscollege enkel dan onafhankelijk en onpartijdig kan geacht worden
indien het zonder inmenging of druk van
enige andere openbare macht of overheid kan oordelen; om die reden een volledige scheiding moet bestaan tussen
enerzijds de rechtsprekende overheid en
de wetgevende of normatieve overheid
aan wie de opdracht niet kan worden
toegekend de inbreuken op de door haar
vastgestelde normen te sanctioneren; de
vermenging van rechtsprekende en normatieve bevoegdheden aan het rechtsprekend college het karakter van onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege
ontneemt; uit artikel 15 van het K.B. nr.
70 van 10 november 1967 blijkt dat de
nationale raad, anders dan de provinciale en de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren die rechtsprekende colleges zijn, een normatieve functie wordt
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voorbehouden; het feit dat in eerste aanleg een lid van de nationale raad afgevaardigd wordt bij de provinciale raad
en blijkens de notulen zetelde en mee
besliste achtereenvolgens op de bureauvergadering d.d. 1 september 1988, waar
de zaak van eiser in onderzoek werd gesteld, op de zitting van de provinciale
raad d.d. 19 januari 1989, waar eiser in
betichting werd gesteld, en op de zitting
van de provinciale raad d.d. 16 maart
1989, waar eiser een tuchtsanctie werd
opgelegd, weze het alhier met raadgevende stem, en dat in beroep eveneens
een lid van de nationale raad van de Orde afgevaardigd wordt bij de raad van
beroep en zetelde ter zitting van die raad
op 21 oktober 1991 waar de debatten in
de zaak plaats hadden, waarbij deze leden respektievelijk, overeenkomstig de
artikelen 7, § 2, 10, lid 3, en 12, § 3, van
het K.B. nr. 79 d.d. 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, afgevaardigd worden met de opdracht de
mening van de nationale raad staande te
houden over het geval van eiser, in hoofde van eiser een gerechtvaardigde twijfel
kunnen doen ontstaan nopens de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van
de rechtsprekende instanties die over
zijn tuchtvervolging uitspraak doen omdat door de afvaardiging van een lid van
de nationale raad, normatieve overheid,
bij de provinciale raad en raad van beroep, rechtsprekende overheid, een vermenging van functies is ontstaan waardoor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechtscolleges objektief
in het gedrang komen, zodat het recht
van eiser op een eerlijk proces is miskend (schending van het aangehaalde
rechtsbeginsel en bepaling) :

Overwegende dat, blijkens het
proces-verbaal van de zitting van
het bureau van de provincials raad
van 1 september 1988, geen lid van
de nationale raad aanwezig was; dat
uit het proces-verbaal van de zitting
van de provinciale raad van 19 januari 1989 niet blijkt dat het lid van
de nationale raad anders dan met
raadgevende stem deelnam;
Overwegende dat, nu de tuchtrechtspraak uitgeoefend wordt door
de provinciale raden en de raden
van beroep van de Orde van Geneesheren, de aanwezigheid van een
lid van de nationale raad, een niet
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rechtsprekend orgaan van de Orde,
met een raadgevende stem of om het
advies van de nationale raad uit te
brengen, geen vermenging van
functies doet ontstaan waardoor de
onpartijdigheid of de onafhankelijkheid van de rechtsprekende organen
in het gedrang komt; dat eisers
recht op een eerlijk proces zodoende
niet is miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 november 1993 - 1" kamer - Voor~
zitter en verslaggever: mevr. BaeteSwinnen - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Delahaye en Biitzler.
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voorgedaan na het letsel dat op bet
ogenblik van het ongeval is vastgesteld
(1). (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
(ROYALE BELGE N.V. T. BALDINI)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. S.93.0034.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1992 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over bet middel: schending van de artikelen 9 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk

Wetboek,

doordat het arrest vooraf vaststelt dat

• (verweerder), die op 16 maart 1982 getroffen werd door een arbeidsongeval
waarbij zijn rechterknie werd gewond,
van 17 maart tot 31 oktober 1982 arbeidsongeschikt is geweest, en daarna zijn beroepswerkzaamheden kon hervatten »,
dat « die arbeidsongeschiktheid is vergoed door (eiseres), de arbeidsongevallenverzekeraar, die de laatste uitkering

op 8 november 1982 heeft betaald •, dat

BLIK VAN HET ONGEVAL IS VASTGESTELD.

(verweerder) voor een medisch onderzoek is opgeroepen dat op 21 september
1983 is uitgevoerd door de medisch adviseur van (eiseres) die op 29 september
1983 een consolidatieverslag heeft opgesteld », dat « (eiseres) in een vrij eigenaardige brief van 7 (of van 10?) oktober
aan (verweerder) heeft geschreven dat
hij, volgens de allerlaatste medische
vaststellingen, geen letsels meer vertoonde die zijn waarde op de arbeidsmarkt
konden bei'nvloeden, dat zij zijn dossier
zou heropenen als haar werd gemeld dat
hij in verband met het ongeval opnieuw
arbeidsongeschikt was geworden binnen
de wettelijke termijn van drie jaren en
dat haar beslissing binnen dezelfde drie
j aren voor de arbeidsrechtbank kon worden betwist », dat « (verweerder) van 29
november 1985 tot 15 maart 1986 opnieuw tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is geworden, waarvoor hij door
(eiseres) werd vergoed :o, dat « laatstge-

De rechter kan bet bij art. 9 Arbeidsongevallenwet ingestelde vermoeden, dat
er een oorzakelijk verband bestaat tussen de plotselinge gebeurtenis en bet
letsel, niet afwijzen alleen op grand
dat bet aangevoerde letsel zich heeft

(1) Zie Cass., 1 april 1985, A.R. nr. 4661
(A.C., 1984-85, nr. 462); 21 april 1986, A.R. nr.
7381 (ibid., 1985-86, nr. 512); 12 feb, 1990, A.R.
nr. 6932 (ibid., 1989-90, nr. 359); 14 juni 1993,
A.R. nr. S.93.0002.F, supra, nr. 282.

«
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ARBEIDSONGEVAL-

BEGRIP, BESTAAN,
BEWIJS - BEWIJS - ONGEVAL - LETSEL OORZAKELIJK VERBAND - VERMOEDEN LETSEL ONTSTAAN NA DE PLOTSELINGE GE·
BEURTENIS - BEGRIP - LETSEL DOET ZICH

VOOR NA HET LETSEL DAT OP HET OGEN-
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noemde eerst had opgeworpen dat de
zaak op 16 maart 1985 was verjaard,
waarop (verweerder) bij ter post aangetekende brief van 31 januari 1986 bezwaar had gemaakt om de lopende verj aring te stuiten en, tenslotte, heeft (eiseres), die in een schrijven van 27 maart
1986 op haar beslissing is teruggekomen,
de verjaring opgeheven », dat « (verweerder) vanaf 3 november 1986 opnieuw tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is geworden » dat (eiseres) bij brief van 22
april 1987 geweigerd heeft de vergoeding
te haren laste te nemen omdat « de
symptomen en de arbeidsonderbreking
vanaf 3 november 1986 geen oorzakelijk
verb-and met "het ongeval van 16 maart
1982 vertonen », dat « (verweerder), de
oorspronkelijke eiser, bij dagvaarding
betekend op 22 december 1987, (eiseres),
de oorspronkelijke verweerster, heeft geM
dagvaard om voor de eerste rechters te
verschijnen om er te worden veroordeeld
tot betaling van de verschuldigde vergoedingen », en vervolgens, met bevestiging
van het vonnis a quo, eiseres veroordeelt
om, na aftrek van de reeds uitgevoerde
betalingen, alle wettelijke vergoedingen,
met de eventuele wettelijke interest,
voor de schade ten gevolge van het arbeidsongeval van 16 maart 1982 te betalen, evenals de kosten en het honorarium voor het optreden van de gerechteM
lijke deskundige en de kosten, op grand
dat « een artroscopie van de gewonde
rechterknie op 4 november 1986 een
kraakbeenletsel aan het licht heeft geM
bracht onderaan de trochlea femoris,
waardoor er opnieuw arbeidsongeschiktheid is ontstaan », dat « het vastgestelde
Ietsel, volgens de chirurg-orthopedist die
door de deskundige van de rechtbank
speciaal is geraadpleegd, aan de door het
ongeval veroorzaakte verwonding kan te
wijten zijn, waarbij waarschijnlijk de
plaats is geraakt waar het letsel zich
heeft ontwikkeld, wat eerst onopgemerkt
was gebleven », dat « de deskundige
eerst het tegenstrijdig advies van de meM
dischMadviseur van (eiseres) heeft ingewonnen, die elk oorzakelijk verband tussen het ongeval en dat letsel afwees, en
vervolgens heeft besloten dat er geen
wetenschappelijke
gefundeerde
uitM
spraak mogelijk was en dat de juristen
aan de hand van de regels van het bewijs het geschil dienden te beslechten »,
dat « (eiseres) betoogt dat (verweerder)
de dupe moet zijn van die medische onzekerheid omdat hij geen aanspraak kan
maken op het vermoeden van een oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel,
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als vastgelegd in artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet », dat « (eiseres) oordeelt dat dit vermoeden alleen toepasselijk is als er een bepaalde gelijktijdigheid bestaat tussen ongeval en letsel,
terwijl te dezen verschillende jaren zijn
verlopen tussen de door het ongeval veroorzaakte verwonding en het duidelijk
worden van het kraakbeenletsel », dat
« die argumentatie niet in aanmerking
kan worden genomen omdat aldus aan
de wettekst een voorwaarde wordt toege~
voegd die daarin niet voorkomt, nu het
vermoeden van artikel 9 niet kan worden afgewezen aileen op grand dat de
tijdspanne tussen het ongeval en het opduiken of het vaststellen van het letsel
te groat is », dat « dit vermoeden overi~
gens, zoals uit de deskundigenonderzoe~
ken blijkt, niet kan worden omgekeerd,
omdat geenszins is aangetoond, verre
van zelfs, dat het letsel dat de door de
deskundige vastgestelde tijdelijke en
blijvende arbeidsongeschiktheid heeft
veroorzaakt, geen verband met het onge~
val zou houden », dat « bijgevolg, zoals
(verweerder) vraagt, het vonnis van 13
juni 1990 dient te worden bevestigd in
zoverre het het tweede onderdeel van
het alternatief voorstel van de gerechtelijke deskundige bekrachtigt »,
terwijl, naar luid van artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
« wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van een
letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, wordt vermoed door een ongeval te
zijn veroorzaakt »; het aldus ingestelde
vermoeden het bewijs vergemakkelijkt
door de getroffene of zijn rechthebbenden van het oorzakelijk verband tussen
de plotselinge gebeurtenis en het letsel,
bij de totstandkoming of de vaststelling
ervan, maar de getroffene of zijn rechthebbenden niet vrijstelt van de verplichting te bewijzen dat de latere letsels de
evolutie zijn van de oorspronkelijke door
het ongeval veroorzaakte verwonding; bij
ontstentenis van wettelijk vermoeden
dat de bewijslast omkeert, hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, volM
gens artikel 1315 van het Burgerlijk Wethoek, het bestaan daarvan moet bewijzen; volgens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, iedere partij het bewijs
moet leveren van de feiten die zij aanvoert; de getroffene door een arbeidsongeval die de vergoeding eist van de schade ten gevolge van letsels die na de
oorspronkelijke door het ongeval veroor-
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zaakte verwonding aan het licht zijn ge~
komen, met toepassing van die beginselen, hoort aan te tonen dat zij de
evolutie van die veroordeling uitmaken;
eiseres, te dezen, voor de appelrechters
betwistte dat er tussen de litigieuze letsels en de oorspronkelijke verwonding
een verband bestond; gelet op die vaststelling, de vergoeding van de schade die
verweerder heeft geleden door de arbeidsongeschiktheid die op 3 november
1986 is begonnen ten gevolge van een op
4 november 1986 vastgesteld kraakbeenletsel, alleen kon worden bevolen op
voorwaarde dat verweerder aantoonde
dat dit nieuwe letsel een gevolg was van
de knieverwondingen opgelopen bij het
arbeidsongeval op 16 maart 1982; daaruit
volgt dat het arrest, door verweerders
vordering aan te nemen die de veroordeling van eiseres wil bekomen tot vergoeding van de gevolgen van de arbeidson·
geschiktheid vanaf 3 november 1986,
alleen op grand van de overweging dat
niet is aangetoond dat het letsel, dat die
ongeschiktheid heeft veroorzaakt, geen
verband zou houden met het ongeval,
maar zonder dat uit de andere overwe·
gingen van het arrest kan worden afge·
leid dat de litigieuze letsels, die meer
dan drie jaar na de oorspronkelijke verwonding aan het licht zijn gekomen,
daarvan het vervolg zijn, aan het wettelijke vermoeden, ingesteld bij artikel 9
van de wet van 10 april 1971, een draagwijdte toekent die het ontbeert (scherrding van die wetsbepaling), verweerder
vrij stelt van de verplichting het bestaan
aan te tonen van de verbintenis waarvan
hij de uitvoering vordert en aldus ten on·
rechte de bewijslast op eiseres legt
(schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 570 van het Ge·

rechtelijk Wetboek):
Overwegende dat artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 bepaalt dat wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van een letsel, een
plotselinge gebeurtenis aanwijzen,
het letsel, behoudens tegenbewijs,
vermoed wordt door een ongeval te
zijn veroorzaakt;
Overwegende dat als de werknemer het bestaan van een dergelijke
plotselinge ge beurtenis en van een
letsel aantoont, het aan de werkge-
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ver staat het vermoeden om te keren door aan te tonen dat dit letsel
niet door die gebeurtenis is veroorzaakt;
Overwegende dat de toepassing
van die regel niet kan worden afgewezen op grond dat het aangevoerde
' letsel zich heeft voorgedaan na het
letsel dat op het ogenblik van het
ongeval is vastgesteld;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat « een artroscopie van de
gewonde rechterknie (d.d. 16 maart
1982) op 4 november 1986 een kraakbeenletsel aan het Iicht heeft gebracht onderaan de trochlea femoris, waardoor er opnieuw arbeidsongeschiktheid is ontstaan; dat het
vastgestelde letsel, volgens de chirurg-orthopedist die door de deskundige van de rechtbank speciaal is
geraadpleegd, aan de door het ongeval veroorzaakte verwonding kan te
wijten zijn, waarbij waarschijnlijk
de plaats is geraakt waar het letsel
zich heeft ontwikkeld, wat eerst onopgemerkt was gebleven »;
Dat het arbeidshof, door zijn beslissing op die gegevens te steunen
voornoemd artikel 9 niet schendt en
· evenmin de regels inzake de bewij sIast miskent;
1

Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 november 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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3° CASSATIE -

3e KAMER - 29 november 1993
SOC!ALE ZEKERHE!D -

WERKNEMERS

- BIJDRAGEN - LOON - KOSTEN TEN LASTE
VAN
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DE

WERKGEVER

-

BUITENLANDSE

WERKNEMER - TEWERKSTELLING IN BELGIE
- MEERKOSTEN.

Geen sociale~zekerheidsbijdragen zijn
verschuldigd op de bedragen die de
werkgever aan een tijdelijk in Belgiii
tewerkgestelde buitenlandse werknemer terugbetaalt als vergoeding voor
werkelijke meerkosten die deze als gevolg van die tewerkstelling te dragen
heeft (1). (Art. 19, § 2, 4", K.B. 28 nov.

1969.)

ALGEMEEN, OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN HET HOF, AARD VAN
HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN
HET HOF - ONVOLLEDIG ARREST - GEEN
UITSPRAAK OVER· EEN MID DEL - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET HOF RECHTSMACHT NIET VOLLEDIG UITGEOEFEND - DOOR HET HOF GEDANE VASTSTELLING - HEROPENING VAN DE DEBATIEN.

1° en 2° Wanneer bet Hof, in bet beschikkende gedeelte van een arrest, de bestreden beslissing vernietigt, doet bet
noodzakelijkerwijs en ongeacbt de gebruikte bewoordingen uitspraak binnen de perken van de voorziening en,
t.a.v. de burgerlijke recbtsvordering,
blijft de vernietiging noodzakelijkerwijze binnen de grenzen van de middelen op grand waarvan ze is uitgesproken (1).

3° Wanneer bet Hof, bij de behandeling
(R.S.Z. T. I.T.T. WORLD DIRECTORIES INCORPORATED - VENN. NAAR AMERIKAANS RECHT)

(A.R. nr. S.93.0036.F)

29 november 1993 - ge kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter

- Verslaggever: de h. Rappe - - GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Nelissen Grade.

van een voorziening tegen de beslissing van een gerecht waarnaar de
zaak was verwezen, vaststelt dat het,
met de v66r die beslissing uitgesproken vernietiging, zijn volledige recbtsmacht niet had uitgeoefend omdat bet
geen uitspraak gedaan had over middelen die tot een ruimere cassatie badden kunnen leiden, maakt het in het
arrest uitdrukkelijk gewag van de
middelen waarvan bet nag kennis moet
nemen en beveelt bet dienaangaande
een heropening van de debatten (2).
(«DE SCHELDE • N.V., DEUMER T. LEONET E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0490.F)
Nr. 492
2e
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1° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEKLAAGDE.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TUSSENKOMENDE PARTIJ.

Noot arrest nr. 491 :
(1) Cass., 17 mei 1993, A.R. nr. 8322 (A.C.,
1993, nr. 239} en concl. adv.-gen. Bresseleers.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Noot arrest nr. 492 :
(1) Cass., 17 juni 1992, A.R. nr. 9742 (A.C.,
1991-92, nr, 544).
(2) In de rechtspraak van bet Hof blijkt
geen enkel arrest gewezen te zijn onder dezelfde omstandigheden als die welke bet geannoteerde arrest vaststelt, Het kan evenwel van
belang zijn te kijken naar de verwijzingen in
de noot bij bet arrest van 24 jan. 1991, A.R.
nrs. 8944-9614 (A.C, 1990-91, nr. 277), inz. de
arresten van 13 aug. 1855 (Bull. en Pa.s., 1855,
, I, 373), en 6 maart 1930 (ibid., 1930, I, 139).
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Bergen, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op de arresten van het Hof
van 19 september 1990 (3) en 17 juni
1992 (4);
I. In zoverre de voorziening ge-

richt is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de eerste twee verweerders;
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 19, 1968, eerste lid, 1082,
1095, 1110, 1138, 3', van het Gerechtelijk
Wetboek, 204, 209, 427, 429 en 434, derde
lid, van het Wetboek van Strafvordering,
doorda.t het bestreden arrest op de
conclusie van eiseres ten betoge dat, in
weerwil van het feit dat het Hof bij arrest van 17 juni 1992 het arrest van
22 januari 1992 van het Hof van Beroep
te Brussel vernietigd heeft op grand
« dat in casu de vernietiging, die is uitgesproken op grand van een middel dat
kritiek oefende op de beslissing van 18
januari 1990 van het Hof van Beroep te
Luik waarbij de bestuurder D... (... )
(thans eiser) volledig aansprakelijk werd
verklaard voor het ongeval, en dat een
deling van de aansprakelijkheid voorstel~
de, niet kon worden uitgebreid tot het
gedeelte van het arrest waarin het hof
van beroep besliste dat bestuurder D ...
een fout in oorzakelijk verband met de
bij het litigieuze ongeval ontstane scha~
de had begaan », « de beslissing van het
Hof van Beroep niet kan worden geacht
een eindbeslissing te zijn wat het bedrag
van de schade betreft » (zie conclusies
van eiseres, bladzijde 8), antv.roordt « dat,
zeals het Hof van Cassatie gezegd heeft
in zijn arrest van 17 september 1992
(lees 17 juni 1992) waarbij het op 22 januari 1992 door de lle kamer van het
Hof van Beroep te Brussel in de zaak ge~
wezen arrest werd vernietigd, het arrest
van het Hof van Beroep te Luik van 18
januari 1990 is vernietigd omdat het ner~
gens in de overwegingen had geant~
woord op het door de beklaagde D ... in
zijn conclusie uiteengezette middel ten
betoge dat, indien het slachtoffer zijn
veiligheidsgordel had bevestigd zoals hij
daartoe verplicht was, het ongeval niet
dezelfde schade zou hebben veroorzaakt;
(3) Niet gepubliceerd.
(4) A.R. m. 9742 (A.C., 1991-92,

nr. 544).
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dat dit hof dus geen andere bevoegdheid
heeft dan te oordelen over de verant~
woordelijkheid van de overledene voor,
alsook het bestaan en de gevolgen van
een dergelijke fout »,
terwijl, zoals gezegd, het arrest van
het Hof van 17 juni 1992 het arrest van
het J:Iof van Beroep te Brussel van 22 ja~
nuar1 1992 enkel heeft vernietigd omdat
het had beslist dat het arrest van het
Hof van Beroep te Luik van 18 januari
1990 in zijn geheel was vernietigd en om~
dat het eiser had vrijgesproken, of~
schoon de beslissing van het Hof van Be~
roep te Luik volgens welke eiser een
fout in oorzakelijk verband met het on~
geval had begaan, door het Hof niet was
vernietigd in zijn arrest van 19 september 1990 ondanks de algemene bewoordingen van het dictum (zie arrest van
het Hof van 17 juni 1992); het Hof m.a.w.
in zijn arrest van 17 juni 1992 heeft geoordeeld dat de vernietiging van het arrest van het Hof van Beroep te Luik
door het arrest van het Hof d.d. 19 september 1990 « niet kon worden uitge~
breid tot het gedeelte van het arrest
waarin het hof van beroep besliste dat
de bestuurder D ... (thans eiser) een fout
in oorzakelijk verband met de bij het li~
tigieuze ongeval ontstane schade had be~
gaan » en dat « in dat opzicht » de voor~
ziening van de verweerders tegen het
arrest van het Hof van Beroep te Brus~
sel van 22 januari 1992 gegrond was (zie
zesde blad van het arrest van 17 juni
1992, A.R. nr. 9742); de bewoordingen zelf
waarin het bovenaangehaalde arrest van
het Hof van 17 juni 1992 is gesteld impli~
ceren dat de vernietiging van het overige
gedeelte van het dictum van het door het
Hof van Beroep te Luik gewezen arrest,
waaronder het gedeelte waarin de eisers
werden veroordeeld tot vergoeding van
de aangevoerde materiele schade van de
verweerders, niet ongedaan werd gemaakt door het arrest van 19 september
1990 van het Hof; het bestreden arrest
bijgevolg, nu het oordeelt dat de beslis~
sing van het Hof van Beroep te Luik omtrent het bedrag van de schade van de
verweerders was blijven bestaan en dat
dit hof geen andere bevoegdheid had
dan te oordelen of oak de omstandigheid
dat het slachtoffer L ... zijn veiligheids~
gordel niet had gedragen een fout was
die de schade mede had veroorzaakt
aan het arrest van 17 juni 1992 van hei
Hof een betekenis en een draagwijdte
geeft die onverenigbaar zijn met de bewoordingen ervan en, derhalve, de be-
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wijskracht ervan miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek); het Hof van Beroep te Bergen, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak was verwezen,
bovendien de grenzen heeft overschreden waarbinnen de zaak bij dat hof aanhangig gemaakt was en die zowel bleken
uit het hager beroep tegen het vonnis
van 13 april 1989 van de Correctionele
Rechtbank te Dinant (schending van de
artikelen 2, 19 en 1068, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, 204 en 209 van
het Wetboek van Strafvordering) als uit
de door het Hof achtereenvolgens gewezen arresten van 19 september 1990 en 17
juni 1992 (schending van de artikelen

1082, 1095 en 1110 van het Gerechtelijk
Wetboek, 427, 429 en 434, derde lid, van
het Wetboek van Strafvordering); het arrest ten slotie, door geen uitspraak te
doen over het geschil omtrent de door de
verweerders naar hun zeggen geleden
materii:ile schade, ofschoon dat geschil
aan dat hof was voorgelegd ingevolge
het arrest van het Hof van 19 september
1990 dat het arrest van 18 januari 1990
van het Hof van Beroep te Luik had vernietigd en ingevolge het arrest van 17 juni 1992 van het Hof dat enkel door het
Hof van Beroep te Brussel bij arrest van
22 januari 1992 gewezen vrijsprekende
beslissing had vernietigd, de artikelen
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek
heeft geschonden :

Overwegende dat, wanneer bet
Hof, in bet beschikkende gedeelte
van een arrest, de bestreden beslissing vernietigt, de vernietiging t.a.v.
de burgerlijke rechtsvordering onge·
acht de gebruikte bewoordingen,
noodzakelijkerwijs binnen de grenzen blijft van de middelen ap grand
waarvan ze is uitgesproken;
Overwegende dat in casu, enerzijds, de vernietiging, die ap 19 september 1990 was uitgespraken ap
grand van een middel dat kritiek oefende op het arrest van 18 januari
1990 van bet Haf van Beroep te
Luik waarbij de bestuurder Deumer
valledig aansprakelijk werd ver·
klaard voor het ongeval, en dat een
deling van de aansprakelijkheid
voorstelde, niet kon worden uitgebreid tot het gedeelte van het arrest
waarin het schadebedrag werd vastgesteld;
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Dat, anderzijds, nu het Hof van
Beroep te Brussel, rechtdoende op
verwijzing, in het arrest van 22 januari 1992 had beslist dat geen enkele fout bewezen was ten laste van
de bestuurder Deumer, en zich derhalve onbevoegd verklaard had om
kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen, de vernietiging
van dat arrest, die op 17 juni 1992
was uitgesproken, op grand van een
middel waarin aan het Hof van Be·
roep te Brussel verweten werd dat
,bet uitspraak gedaan had alsof het
arrest van 18 januari 1990 van het
Haf van Beroep te Luik in zijn ge·
heel vernietigd was, geen enkele beslissing impliceert omtrent de schade, die in deze fase van de rechtspleging niet aan de orde is;
Dat het arrest van het Hof van 17
juni 1992 enkel impliceert dat het
Haf van Beroep te Brussel niet binnen de grenzen van de aanhangigmaking gebleven was door de bestuurder Deumer van alle aansprakelijkheid te antslaan ofschoon het
dictum van het arrest van het Hof
van Beroep te Luik, « waarin dat
haf van beroep besliste dat de be·
stuurder Deumer een fout in oorzakelijk verband met de bij het litigieuze angeval ontstane schade had
begaan », niet was vernietigd;
Overwegende bijgevolg dat het arrest van 18 januari 1990 van het Hof
van Beroep te Luik het enige arrest
is dat uitspraak doet over de schade
en dat het gedeelte van dat arrest in
verband met die schade niet is vernietigd;
Dat derhalve het bestreden arrest
terecht beslist dat het geschil omtrent de schade van de verweerders
niet aanhangig was gemaakt bij het
Hof van Beroep te Bergen, rechtdoende als rechtscollege waarnaar
de zaak was verwezen na de vernietiging van het arrest van 22 janauri
1992 van het Hof van Beroep te
Brussel; dat bet Hof van Beroep te
Bergen wettig heeft beslist dat het
« geen andere bevoegdheid had dan
te oordelen over de verantwoorde-
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Jijkheid voor, alsook het bestaan en
de gevolgen ' van de fout die de
overledene, rechtsvoorganger van
de verweerders, had begaan door
zijn veiligheidsgordel niet te dragen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Luik; stelt de datum van die debatten vast op de terechtzitting van 9
februari 1994; beveelt dat van het
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het arrest van het
Hof van 19 september 1990 en van
het arrest van het Hof van Beroep
te Luik van 18 januari 1990.

Overwegende voor het overige
dat, enerzijds, zoals hierboven gezegd, het gedeelte van het arrest
van 18 januari 1990 van het Hof van
Beroep te Luik betreffende de schade niet is vernietigd;
Dat, anderzijds, bij onderzoek van
de rechtspleging is gebleken dat eiseres, de naamloze vennootschap De
Schelde, tot staving van haar voorziening tegen dat arrest, drie middelen had aangevoerd waarvan het
tweede en derde op die schade betrekking hadden; dat het Hof daarover tot op heden geen uitspraak gedaan heeft, zodat de zaak, wat die
middelen betreft, bij het Hof aanhangig blijft;
Dat er grond bestaat om een datum vast te stellen, opdat het Hof
zijn volledige rechtsmacht dienaangaande zou kunnen uitoefenen;

2e kamer - 1 december 1993 - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn, Van Ommeslaghe.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van verweerster Marie-Louise Leonet tegen
eiser:
Overwegende dat de eisers geen
enkel middel aanvoeren;
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1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

OORZAAK
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - INGRIJPEN VAN EEN VERPLICHTING UIT EEN
WET OF EEN REGLEMENT - GEVOLG.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGR!P,
VORMEN - VERGOEDING SIOEN - WEZENPENSIOEN.

WEDUWEPEN·

1° In de regel wordt het oorzakelijk vel'-

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen tegen het arrest van
25 februari 1993 van het Hof van
Beroep te Bergen; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening; beveelt de heropening van de
debatten voor het tweede en derde
middel, die door eiseres zijn opgeworpen tot staving van haar voorziening tegen het arrest van 18 j anuari
1990 van het Hof van Beroep te

band verbroken wanneer tussen de
tout en de schade een eigen juridische
oorzaak ingrijpt zoals een verplichting
u~t een wet of een reglement die op
z1chzelf voldoende is om de uitvoering
te verantwoorden (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

{1} Cass., 13 april 1988, volt. terechtz., A.R.
nr, 5389 (A.C., 1987-88, nr. 492) met concl. adv.gen. B. Janssens de Bisthoven (Bull. en Pas.,
1988, I, nr, 492); Cass., 15 nov. 1990, A.R. nr.
8733 (A.C., 1990-91, nr. 151).
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2° De weduwe- en wezenpensioenen die

worden betaald aan de echtgenote en
de kinderen van de getroffene van een
dodelijk ongeval strekken niet tot vergoeding van de door het misdrijf « on-

opzettelijk doden

»

veroorzaakte scha-

de (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, COMMERCANTS ET INDUSTRIELS - GRAND DUCHE
DE LUXEMBOURG EA. T. GUILLAUME, BERNARD)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0648.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van Jeanne
Metz:
Overwegende dat eiseres geen
enkel middel aanvoert;
II. Op de voorzieningen van de
overige eisers in zoverre zij gericht
zijn tegen de beslissing op hun burgerlijke rechtsvordering :
1. tegen de verweerder Hubert
Bernard, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Over bet middel: schending van de artikelen 1251, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 93 van de E.E.G.-verordening nr. 1408/71, 20, vijfde lid, van de
Luxemburgse wet van 23 december 1976
en 237 van de Luxemburgse Sociale Verzekeringenwet,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de vordering van de eisers tot schadeloosstelling, « hun verzoek om wettelijke subrogatie in de rechten van hun
rechthebbenden ontvankelijk verklaart »;
dat het arrest vervolgens beslist « dat te
dezen uit de verstrekte uitleg en de overgelegde stukken blijkt dat de bedragen,
waarvan terugbetaling wordt gevorderd
door de burgerlijke partijen, betrekking
hebben op de kapitalen overeenkomend
met de weduwe- en wezenpensioenen,
(2) Zie Cass., 25 mei 1971, volt. terechtz.
(A.C., 1971, 954).
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die aan de echtgenote en aan de kinderen van de getroffene zijn gestort; dat tot
staving van de voorgaande overwegingen
moet worden opgemerkt dat er geen enkele materii:He schade " van dezelfde
aard " is erkend of toegekend aan de
rechthebbenden van de getroffene, zodat
de burger lijke partij en zich niet kunnen
beroepen op hun subrogatie tot beloop
van de gevorderde bedragen; dat bovendien, zelfs als zij een eigen vorderingsrecht hadden gehad ten opzichte van de
derde aansprakelijke - wat noch gesteld noch gebleken is - niettemin " als
regel geldt dat het oorzakelijk verband
wordt verbroken, wanneer tussen de fout
en de schade een eigen juridische oorzaak ingrijpt, zoals een verplichting uit
een overeenkomst, een wet of een reglement die op zichzelf voldoende is om de
uitvoering te verantwoorden "; dat in casu, oak al was de onrechtmatige daad
van de beklaagde de aanleiding tot de
toepassing van de sociale wetgeving, de
uitkeringen waarvan terugbetaling wordt
gevorderd in feite zijn gestort in het kader van de dekkingen, die de getroffene
wegens zijn aansluiting geniet en waarvoor hij bijdragen heeft gestort, en dus
een eigen oorzaak en voorwerp hebben;
dat de vorderingen van die burgerlijke
partijen derhalve niet gegrond zijn »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 93 van
de E.E.G.-verordening nr. 1408/71 luidt
als volgt : « 1. Indien prestaties worden
genoten krachtens de wetgeving van een
Lid-Staat naar aanleiding van schade
welke voortvloeit uit een op het grondgebied van een andere Lid-Staat voorgevallen gebeurtenis, worden de eventuele
rechten welke het orgaan, dat de prestaties verschuldigd is, heeft ten opzichte
van een derde die verplicht is de schade
te vergoeden als volgt geregeld : a) wanneer het orgaan dat de prestaties verschuldigd is, krachtens de door dit orgaan toegepaste wetgeving in de rechten
treedt welke de rechthebbende ten opzichte van die derde heeft, erkent elke
Lid-Staat die subrogatie; b) wanneer het
orgaan dat de prestaties verschuldigd is
een onmiddellijk recht ten opzichte van
die derde heeft, erkent elke Lid-Staat
dat recht »; artikel 20, vijfde lid, van de
Luxemburgse wet van 23 december 1976
luidt als volgt : « Indien degene die
krachtens de huidige wet recht heeft op
een pensioen ten opzichte van derden
een wettelijk recht heeft op vergoeding
van de schade, die voor hem voortvloeit
uit de invaliditeit of het overlijden dat
hem recht geeft op pensioen, gaat het
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recht op vergoeding van schade van dezelfde aard als die welke door de rente
wordt gedekt over op de pensioenkas tot
beloop van het kapitaal dat de helft van
de rente dekt »; artikel 237, eerste lid,
van het Luxemburgs Sociale Verzekeringswetboek bepaalt : « Indien degene
die krachtens dit Boek recht heeft op
een pensioen, ten opzichte van derden
een wettelijk recht heeft op vergoeding
van de schade, die voor hem voortvloeit
uit de invaliditeit of het overlijden dat
hem recht geeft op pensioen, gaat het
recht op vergoeding van schade van de~
zelfde aard als die welke door de rente
wordt gedekt over op de verzekeringsinstelling tot beloop van het kapitaal dat
de helft van de rente dekt »; het bestreden arrest toegeeft dat de eisers zich
kunnen beroepen op de volledige of gedeeltelijke wettelijke subrogatie; het arrest nochtans vaststelt dat « krachtens
de wettelijke bepalingen waarbij hen dat
voordeel wordt toegekend die subrogatie
zich uitstrekt tot het "recht op vergoeding van schade van dezelfde aard als
die welke door de rente wordt gedekt
(... ); in casu uit de verstrekte uitleg en de
overgelegde stukken blijkt dat de bedragen waarvan de terugbetaling wordt gevorderd door de (eisers) betrekking hebben op de kapitalen, overeenkomend met
de weduwe- en wezenpensioenen die aan
de echtgenote en de kinderen van de getroffene zijn gestort; (... ) er tot staving
van de voorgaande overwegingen moet
worden opgemerkt dat geen enkele materiele schade " van dezelfde aard " is
toegekend aan de rechthebbende van de
getroffene, zodat de burgerlijke partijen
zich niet kunnen beroepen op hun subrogatie tot beloop van de gevorderde bedragen »;

en terwijl het arrest aan de getroffene
,Jeanne Metz een vergoeding toekent tot
dekking van de derving van de huishoudelijke waarde van haar overleden echtgenoot; het hier ontegensprekelijk gflat
om materiEHe schade wegens derving van
de door de overledene geboden hulp; hetzelfde geldt voor de door de eisers gestorte weduwe- en wezenpensioenen; het
dus wel degelijk gaat om schade « van
dezelfde aard »; het arrest bijgevolg, door
te beslissen dat « de burgerlijke partijen
zich niet kunnen beroepen op hun subrogatie tot beloop van de gevorderde bedragen », de artikelen 93 van de E.E.Gverordening nr. 1408/71, 20, vijfde lid,
van de Luxemburgse wet van 23 december 1976 en 237, eerste lid, van de
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Luxemburgse Sociale Verzekeringswet
schendt;
terwijl, tweede onderdeel, het oorzakelijk verband enkel wordt verbroken wanneer tussen de fout en de schade een eigen juridische oorzaak ingrijpt die op
zichzelf voldoende is om de uitvoering te
verantwoorden; het arrest in casu vaststelt dat « de onrechtmatige daad van de
beklaagde de aanleiding is voor de toepassing van de sociale wetgeving »i hieruit volgt dat de eisers bedragen niet enkel hebben uitgekeerd ter nakoming van
hun verplichting, aangezien de fout van
eerstgenoemde verweerder - volgens
het bestreden arrest - een noodzakelijke voorwaarde voor de schade was; het
arrest bijgevolg, door de vorderingen van
de eisers ongegrond te verklaren op
grand dat << de uitkeringen waarvan de
terugbetaling wordt gevorderd in feite
zijn geschied in het kader van de dekkingen die de getroffene wegens zijn
aansluiting geniet en waarvoor hij bijdragen heeft gestort », de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het
arrest uitdrukkelijk het verzoek van
de eisers om wettelijke subrogatie
in de rechten van hun rechthebbenden » ontvankelijk verklaart, voor
zover zij, overeenkomstig artikel 93,
§ 1, a, van de E.E.G.-verordening nr.
1408/71 in die rechten rnogen treden
krachtens de door hen toegepaste
wetgeving;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest vermeldt dat « volgens de
wettelijke bepalingen waarbij hen
dat voordeel wordt toegekend », namelijk de door de eisers aangewezen bepalingen van het Luxemburgse recht, « die subrogatie ook het
" recht op vergoeding van schade
van dezelfde aard als die welke door
de rente wordt gedekt omvat" »;
Dat aldus het hof van beroep, ver·
re van de in het onderdeel aangegeven wettelijke bepalingen te schenden, er een juiste toepassing van
heeft gernaakt;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet
kan worden aangenomen;
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Overwegende dat het arrest vervolgens beslist dat " voor de vastste!ling van het bestaan, de aard, de
wijze en de omvang van de schade
waarvoor de benadeelde partijen
vergoeding kunnen krijgen », de
Belgische wet van toepassing is;
Overwegende dat het onderdeel
dat niet opkomt tegen de beslisisng
van het hof van beroep om het Belgische recht toe te passen, niet aangeeft in welk opzicht het arrest de
toegepaste rechtsregels schendt; dat
het dienaangaande niet ontvankelijk
is wegens onduidelijkheid;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat in de regel het
oorzakelijk verband wordt verbroken, wanneer tussen de fout en de
schade een eigen juridische oorzaak
ingrijpt, zoals een verplichting uit
een wet of een reglement die op
zichzelf voldoende is om de uitvoering te verantwoorden;
Overwegende dat het arrest op
grond van « de verstrekte uitleg en
de overgelegde stnkken » vaststelt
dat de bedragen waarvan de « terugbetaling wordt gevorderd door de eisers betrekking hebben op de kapitalen overeenkomend met de weduwe- en wezenpensioenen, die aan
de echtgenote en de kinderen van
de getroffene zijn gestort »;
Overwegende dat dergelijke pensioenen niet worden toegekend ter
vergoeding van de schade die wordt
veroorzaakt door het misdrijf « onopzettelijk doden »;
Dat derhalve het arrest de in het
onderdeel
aangegeven
artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek niet schendt door te beslissen
dat in casu, oak al was de onrechtmatige daad de aanleiding voor de
door de eisers gedane uitkeringen,
die daad evenwel niet de oorzaak ervan is, en door de vorderingen van
de eisers om die redenen ongegrond
te ver klaren;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2. tegen de verweerder Daniel
Guillaume:
Overwegende dat de eisers geen
bijzonder middel aanvoeren;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain,
waarnemend voorzitter - Verslaggever:
de h. Willems - Gelijkluidende conclu~
sie van mevr. Liekendael, advocaat~gene~
raal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 494
2e KAMER -

1

december

1993

1° KOOPHANDEL, KOOPMAN LIJKSE RUSTDAG -

WEKEDOEL VAN DE WET.

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

WEKELIJKSE RUSTDAG - OVERTREDING - VEROORDELING - WE'ITIGHEID - ONDERHAVIG
GEVAL,

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN PREJUDICiit:LE GESCHILLEN - UITLEGGING
VAN HET VERDRAG OF VAN EEN HANDELING
VAN DE INSTELLINGEN VA~ DE GEMEENSCHAP - BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - VRAAG OM UITLEGGING GEVAL WAARIN HET HOF VAN CASSATIE NIET
VERPLICHT IS OM ZICH PREJUDICIEEL TOT
HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN TE WENDEN.

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
PREJUDICiit:LE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITlE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
- NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN.

5° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

WEKELIJKSE RUSTDAG - GEMEENSCHAPSRECHT
- VERENIGBAARHEID- VObRWMRDE,
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6° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VEDRAGSBEPALINGEN
BEGINSELS
KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL - BEGRIP.

1° De wet van 22 juni 1960 tot invoering
van een wekelijkse rustdag in nering
en ambacht strekt ertoe de handelaars
en ambachtslieden, die in contact
staan met de verbruiker, een wekelijkse rustdag te waarborgen, mits de
regels inzake mededinging in acht genomen worden.

2° Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de exploitanten van een
tankstation veroordeeld worden wegens overtrading van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht,
Wanneer de rechter op grond van de
door hem gedane vaststellingen in Ieite beslist, enerzijds, dat door een regeling die aangemerkt is als een « Jist »
om « de bestaande reglementering te
ontduiken », het tankstation dag en
nacht zonder onderbreking, de gehele
week, open was voor de verbruikers,
anderzijds, dat de toestemming om
een dergelijke bedrijvigheid voort te
zetten « een discriminatie zou scheppen t.a.v. de concurrerende ondernemingen, die zich wei houden aan de
verplichting van de wekelijkse rustdag ».

4° Wanneer het Hoi van Justitie van de

Europese Gemeenschappen naar aanleiding van een geschil voor een nationale rechterlijke instantie een uitlegging geeft van het Verdrag, beperkt
het zich ertoe de betekening van de
normen van het gemeenschapsrecht af
te Jeiden uit de letter en de geest van
dat Verdrag, terwijl de toepassing op
het onderhavige geval van de aldus
uitgelegde normen aan de nationale
rechter wordt overgelaten (2).
5° Een nationale wettelijke regeling die
een wekelijkse rustdag invoert streeft
een naar gemeenschapsrecht gerechtva.ardigd doel na; het staat aan de LidStaten om de door hen gedane keuzes
vast te leggen in de nationale wettelijke regelingen, « mits de vereisten
van het gemeenschapsrecht, inzonderheid het evenredigheidsbeginsel, in
acht genomen worden » (3).

6° Het evenredigheidsbeginsel wordt niet

miskend, wanneer de belemmeringen
die de nationale wettelijke regeling
kan veroorzaken voor het intracommunautaire verkeer niet beperkender zijn
dan in het kader van een dergelijke
regeling is beoogd, wat ter beoordeling
staat van de nationale rechter (4).
(UHODA S., UHODA G.; « UHODA » N.V.)
ARREST ( vertaling)

go Wanneer een vraag om uitlegging van
het

E.E.G.~ Verdrag

of van een hande-

(A.R. nr. P.93.0913.F)

ling van de instellingen van de Gemeenschap dezelfde is als waarover
het Hoi van Justitie van de Europese
Gemeenschappen a.m. reeds een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen valgens het nationale recht niet vatbaar
zijn voor hager beroep, zich niet opnieuw, bij wege van een prejudiciijle
vraag, voor uitlegging tot het Hoi te
wenden, op vo01waarde echter dat zij
zich bij die uitleggingsbeslissing aansluiten (1). (Art. 177 E.E.G.·Verdrag.)
(Impliciet.)

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

(1) Cass., 11 juni 1990, A.R. nr. 8698 (A.C.,
1989-90, nr. 586).

(4) Hof v. Just. E.E.G., 16 dec. 1992, C-169/91,
aangehaald in de vorige noot.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(2) Hof v. Just. E.E.G., 27 maart 1963, nrs. 28
tot 30/62, Ver. Arr. Hot v. Just. E.E.G., 1963,
blz. 59 tot 91, inz. blz. 75 en 76,
(3) Hof v. Just. E.E.G., 23 nov. 1989, C-145/88,
Ver. A1T. Hoi v. Just. E.E.G., 1989, biz. 3851
e.v.; 28 feb. 1991, twee arresten, C-132/89 en
C-332/89, ibid., 1991, blz. 997 e.v. en biz. 1027
e.v.; 16 dec. 1992, C-169/91, ibid., 1992, biz. 6635
e.v..
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Over het eerste middel
Overwegende dat de wet van 22
juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht ertoe strekt de handelaars en
ambachtslieden, die in contact staan
met de verbruiker, een wekelijkse
rustdag te waarborgen, ter eerbiediging van de regels inzake mededinging;
Overwegende dat het arrest in casu vaststelt, enerzijds, dat de eisers
Stephan Uhoda en Georges Uhoda,
beiden bestuurders van de naamloze
vennootschap Uhoda, in onderling
akkoord en op gelijke manier hetzelfde tankstation exploiteren, eerstgenoemde gedurende zes dagen per
week in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van die vennootschap, de tweede de zevende dag in
eigen naam, anderzijds, dat door
een zorgvuldige praktische regeling,
waardoor een zelfde en doorlopende
activiteit met hetzelfde personeel
mogelij k was en die het hof van beroep omschreven en aangemerkt
heeft als een « list » om « de bestaande reglementering te ontduiken », het tankstation, zonder onderbreking dag en nacht, de gehele
week open was voor de verbruikers;
dat het vervolgens beslist dat de toestemming tot de voortzetting van
een dergelijke bedrijvigheid « een
discriminatie zou scheppen ten aanzien van de concurrerende ondernemingen, die zich wei houden aan de
verplichting van de wekelijkse rustdag », dat een dergelijke handelsactiviteit « indruist tegen de geest en
de letter van de wet en haar uitholt »;
Overwegende dat het hof van beroep de veroordeling van de eisers
Stephan Uhoda en Georges Uhoda
wegens overtreding van bovenge~
noemde wet van 22 juni 1960 en van
de artikelen 55 en 61 van de wet
van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken door de hierboven
weergegeven vermeldingen naar ·
recht heeft verantwoord;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de eisers, na het
arrest te hebben bekritiseerd in zoverre het weigert de door hen voorgestelde prejudiciele vraag aan het
Hof van J ustitie van de Europese
Gemeenschappen te stellen, het Hof
vragen om, bij verwerping van het
eerste middel, zelf die prejudiciele
vraag aan het Hof van Justitie te
stellen;
Overwegende dat de door de eisers opgeworpen vraag om uitlegging betrekking heeft op de verenigbaarheid van de wet van 22 juni
1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht
met artikel 30 van het Verdrag van
Rome, in zoverre die wet de voortzetting van eenzelfde handelsbedrijvigheid « op een bepaalde plaats,
door een natuurlijke persoon of
rechtspersoon gedurende een ge~
deelte van de week, en door een an~
dere natuurlijke persoon of rechtspersoon gedurende het andere gedeelte van de week » verbiedt;
Overwegende dat, hoewel artikel
177, laatste lid, van het Verdrag van
Rome, zonder enige beperking, de
nationale
rechterlijke
instanties
waarvan de beslissingen volgens het
nationale recht niet vatbaar zijn
voor hoger beroep, verplicht om elke
voor hen opgeworpen vraag om uitlegging aan het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen voor
te leggen, het gezag dat aan de uitlegging van het Hof toekomt krachtens artikel 177 aan die verplichting
haar oorzaak en aldus haar inhoud
kan ontnemen; dat zulks met name
bet geval is wanneer de opgeworpen
vraag inhoudelijk overeenkomt met
een vraag waarover in een gelijkaardig geval reeds een prejudiciele
beslissing is gewezen;
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, wanneer het naar aanleiding
van een geschil voor een nationale
rechterlijke instantie een uitlegging
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geeft van het Verdrag, zich ertoe beperkt de betekenis van de normen
van het gemeenschapsrecht af te leiden uit de letter en de geest van dat
Verdrag, terwijl de toepassing op
.het concrete geval van de aldus uitgelegde normen aan de nationale
rechter wordt overgelaten;
Overwegende dat, enerzijds, uit de
arresten van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen
C-145/88 van 23 november 1989,
C-132/89 en C-332/89 van 28 februari
1991, anderzijds, uit het arrest
C-169/91 van 16 december 1992 van
dat Hof waarin de draagwijdte van
de drie bovenstaande arresten wordt
gepreciseerd blijkt dat een nationale
wettelijke regeling die een wekelijkse rustdag invoert, een naar
gemeenschapsrecht gerechtvaardigd
doe! nastreeft en dat het aan de LidStaten staat om de door hen gedane
keuzes vast te leggen in de nationale wettelijke regelingen, « mits
de vereisten van het gemeenschapsrecht, inzonderheid het evenredigheidsbeginsel, in acht genomen
worden»;

Dat uit dezelfde arresten van het
Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, meer in het bijzonder uit het arrest C-169/91 van
16 december 1992, blijkt dat het
evenredigheidsbeginsel niet wordt
miskend, wanneer de belemmeringen die de nationale regeling kan
veroorzaken voor het intracommunautaire verkeer niet beperkender
zijn dan in het kader van een dergelijke regeling is beoogd, wat ter beoordeling staat van de nationale
rechter;
Overwegende dat het bestreden
arrest vermeldt dat « in het onderhavige geval, zoals in de aan het
Hof van Justitie (van de Europese
Gemeenschappen) voorgelegde gevallen, het nagestreefde doe! moet
worden
geacht
naar
gemeen-

schapsrecht gerechtvaardigd te zijn;
(... ) dat het nagestreefde doe! precies erin bestaat de handelaars en
ambachtslieden, die in contact staan
met de verbruiker, de wekelijkse
rustdag of een voordeel van dezelfde
aard als dat van de werknemers te
waarborgen, met eerbiediging van
de regels inzake mededinging; dat
de minst beperkende wijze om het
door de regeling nagestreefde doe!
te bereiken erin schijnt te bestaan
dat zowel de werknemers als degenen die de handelseenheid, die door
een bepaald tankstation wordt gevormd, exploiteren, dezelfde wekelijkse rustdag in acht nemen »;
Overwegende dat het hof van beroep door die overwegingen de
reeds door het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen uitgelegde normen van het gemeenschapsrecht, inzonderheid artikel 30
van het Verdrag van Rome, op juiste wijze heeft toegepast op het onderhavige geval;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
1 december 1993 -

2e kamer -

Voor-

zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor-

zitter -

Verslaggever: de h. Lahousse -

Ge!ijkluidende conclusie van mevr. Lie-

kendael, advocaat-generaal mr. Kirkpatrick.

Advocaat:
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Nr. 495

(LAFFUT)

Nr. 495
2e KAMER - 1 december 1993

1° STRAF -

ALLERLEI - MOTIVERING VAN
DE STRAFFEN - MILITAIR GERECHTSHOF.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0930.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1993 door het
Militair Gerechtshof gewezen;

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALLERLEI - STRAFZAKEN
- STRAFFEN- MOTIVERING- MILITAIR GERECHTSHOF.

3° STRAF-

VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVAN-

GENISSTRAF - KEUZE VAN DIE STRAF STRAFMAAT - MOTIVERING.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN GEEN CONCLUSIE STRAFZAKEN - STRAF - GEVANGENISSTRAF
- KEUZE- STRAFMAAT- MOTIVERING,

1° en 2° De bijzondere motiveringsplicht,
bedoeld in art. 207 Rechtspleging bij

de Landmacht, aangevuld door art. 3
van de wet van 27 april 1987 in verband met de motivering van de straf-

fen, is van toepassing op de arresten
van het Militair Gerechtshof (1).

3° en 4° De rechter die, voor een misdrijf
waarop een gevangenisstraf en een
geldboete staan of

een van die straffen

alleen, het wettelijke minimum van de
gevangenisstmf uitspreekt, is niet ver~
plicht de strafmaat te rechtvaardigen,daarentegen is hij wei verplicht nauwkeurig de redenen te vermelden waarom hij die straf heeft uitgesproken,
aangezien hij evengoed slechts een
geldboete had kunnen opleggen (2).
(Art. 195, tweede lid, Sv.; art. 207
Rechtspleging bij de Landmacht; artt.
2 en 3 wet van 27 april 1987.)
(1) Cass., 30 maart 1988, A.R. nr. 6403 (A.C.,
1987-88, nr. 477).
(2) Zie Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr, 6385
(A.C., !987-88, nr. 356).

Over het middel :
Overwegende dat artikel 207 van
het Wetboek van de Rechtspleging
bij de Landmacht, aangevuld door
artikel 3 van de wet van 27 april
1987 in verband met de motivering
van de straffen de rechter de verplichting oplegt om nauwkeurig,
maar op een wij ze die beknopt mag
zijn de redenen te vermelden waarom hij, als de wet hem daartoe vrij e
beoordeling
overlaat,
dergelijke
straf of dergelijke maatregel uitspreekt, en om bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of
maatregel te rechtvaardigen;
Dat die bijzondere motiveringsplicht van toepassing is op arresten
van het Militair Gerechtshof;
Overwegende dat het arrest eiser
wegens de sub A ten laste gelegde
feiten, die worden gestraft met een
gevangenisstraf van drie maanden
tot vijf jaar en met een geldboete
van 1.000 tot 100.000 frank of met een van die straffen alleen, veroordeelt tot een gevangenisstraf van
drie maanden en hiervoor in algemene bewoordingen, zonder enige
precisering van de in aanmerking
genomen criteria, verwijst naar de
betrekkelijke ernst van de feiten, de
persoonlij kheid van de beklaagde en
de omstandigheid dat hij voordien
nag niet is veroordeeld;
Overwegende dat het Militair Gerechtshof weliswaar, nu het de wettelijke minimumgevangenisstraf uitspreekt, niet verplicht was de strafmaat te rechtvaardigen; dat het
niettemin wel verplicht was nauwkeurig de redenen te vermelden
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waarom het die straf had uitgespro·
ken, aangezien het evengoed slechts
een geldboete had kunnen opleggen;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
En overwegende voor het overige
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, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser
veroordeelt wegens de telastlegging
A; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten en laat de andere helft ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het anders samengestelde Militair
Gerechtshof.
1 december 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Draps.

Nr. 496

TING - AKTE VAN BESCHULDIGING TEN - ONJUISTHEDEN - GEVOLG.

LEEM-

3° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZIITING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING - AKTE VAN BESCHULDIGING - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK - HOF VAN ASSISEN - AKTE VAN BESCHULDIGING.

5° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - VERBANO MET BESTREDEN BESLISSING - HOF VAN ASSISEN - VOORZIENING
TEGEN HET VEROORDELEND ARREST - MIDDEL WAARIN EEN NIETIGHEID WORDT AANGEVOERD M.B.'r. HET VERWIJZEND ARREST
OF DE VROEGERE DADEN VAN ONDERZOEK ONTVANKELLJKHEID,

1o De mededeling van de akte van beschuldiging aan de pers heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van het
veroordelend arrest van het hoi van
assisen (1). (Artt. 241, 242, 313 en 314

Sv.)

2° De alcte van beschuldiging is slechts
een uiteenzetting door het O.M. van de
feiten en omstandigheden van de zaak;
een onjuiste of onvolledige uiteenzetting kan niet de nietigheid van de
rechtspleging tot gevolg hebben (2).

(Artt. 241, 242, 313 en 314 Sv.)

3° en 4° Uit de inhoud van de akte van
beschuldiging kan geen schending van
het recht van de beschuldigde op een
eerlijke behandeling van zijn zaak
worden afgeleid, aangezien die akte
hem regelmatig was betekend en aan
zijn tegenspraak was onderworpen (3}.

(Artt. 241, 242, 313 en 314 Sv.; art. 6.1

Nr. 496
2e KAMER -

E.V.R.M.)

1 december 1993

1° HOF VAN ASSISEN AKTE VAN BESCHULDIGING AAN DE PERS - GEVOLG.

2° HOF VAN ASSISEN -

ALLERLEI MEDEDELING

BEHANDELING
TER ZIITING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT-

5° Niet ontvankelijk is het middel, aangevoerd tot staving van de voorziening

{1) Cass., 4 jan. 1921 (Bull. en Pas., 1921, I,
201).

(2) Cass., 22 dec. 1987, A.R. nr. 1947 (A.C.,
1986-87, nr. 254).
(3) Zie Cass., 22 dec. 1987, A.R. nr. 1947, aangehaald in de vorige noot, motivering.
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die enkel is ingesteld tegen bet veroordelend arrest van het hof van assisen,
als in dat middel aileen een nietigheid
wordt opgeworpen die betrekking
heeft op het verwijzend arrest of de
voorafgaande daden van onderzoek (4).
(DE PROPHETIS)
ARREST ( vertaling)
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Over bet tweede middel :
Overwegende dat bet middel een
nietigheid van het arrest van verwijzing of van de eraan voorafgaande
daden van onderzoek aanvoert, terwijl de voorziening alleen tegen het
eindarrest is gericht;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;

(A.R. nr. P.93.138l.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 15 september 1993 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Henegouwen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de rechtspleging niet blijkt dat de akte van beschuldiging is medegedeeld aan de
pers; dat de mededeling van die akte, oak al was ze geschied, geen invloed zou hebben op de rechtsgeldigheid van het veroordelend arrest;
Dat, in zoverre, het middel niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige
dat, enerzijds, de akte van beschuldiging, die door bet openbaar ministerie krachtens artikel 241 van bet
Wetboek van Strafvordering wordt
opgesteld, enkel een uiteenzetting
van de feiten en omstandigheden
van de zaak bevat; dat een onvolledige of onjuiste uiteenzetting van
die feiten altijd kan worden verbeterd tijdens de debatten en niet de
nietigheid van de rechtspleging tot
gevolg kan hebben;
Dat, anderzijds, uit de inhoud van
de akte van beschuldiging niet kan
worden afgeleid dat eiser geen recht
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak zou hebben gehad, nu die akte
hem regelmatig werd betekend en
aan zijn tegenspraak was onderworpen;
Dat, in zoverre, het middel niet
kan worden aangenomen;
(4) Cass., 20 juli 1982, A.R. nr. 2457 (A.C.,
1981-82, nr. 669).

En overwegende dat de substanti<He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zij n genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
Voorvoorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. J.P. Moerman, Mons, en J. Demaret, Charleroi.
1 december 1993 - 2e kamer zitt~r: de h. Ghislain, waarnemend

Nr. 497
2e KAMER -

BETICHTING

1

december

VAN

1993

VALSHEID

STRAFZAKEN - CASSATIEGEDING - VALSHEIDSVORDERING INGESTELD N.A.V. EEN
CASSATIEBEROEP - VERZOEK - ONTVANKELLJKHEID - VORDERING - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN.

In de regel is een verzoekschrift dat een
n.a.v. een cassatieberoep ingestelde
valsheidsvordering bevat, ontvankelijk
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en de valsheidsvordering toegelaten
wanneer het tijdens bet cassatiegeding
van valsheid betichte stuk niet van
valsheid kon worden beticht voor de
feitenrechter, het verzoekschrift
trekking heeft op een wezenlijke

be~
ver~

eiste voor de regelmatigheid van de
bestreden beslissing en het in dat verzoekschrift gestelde feit waarschijnlijk

genoeg is om de bewijskracht van een
authentieke akte aan te tasten (1).
(WOLTECHE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nrs. P.93.1416.F en P.93.1546.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1993 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Namen;
Gelet op de tegen dat arrest ingestelde voorziening, die onder het nr.
P.93.1416.F op de algemene rol van
de griffie van het Hof is ingeschreven;
Gelet op eisers verzoek tot betichting van valsheid, dat onder het nr.
P.93.1546.F op de algemene rol is ingeschreven;
Overwegende dat voornoemde zaken samenhangend zijn; dat ze dienen te worden gevoegd;
I. Op het verzoek tot betichting
van valsheid :
Overwegende dat in de regel een
verzoekschrift dat een naar aanleiding van een voorziening ingestelde
valsheidsvordering bevat, ontvankelijk is en dat de valsheidsvordering
toegelaten is, wanneer het tijdens
het cassatiegeding van valsheid betichte stuk niet van valsheid kon
worden beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift betrekking
heeft op een wezenlijke vereiste
voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en het in dat ver(1) Zie Cass., 30 mei 1982 (Bull., en Pas.,
1J92, I, 279), en 20 nov. 1972 (A.C., 1973, 275);
zie oak, in tuchtzaken, Cass., 31 jan. 1985, A.R.
nrs. 7164-7221 (ibid., 1984-85, nr. 319).
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zoekschrift gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht
van een authentieke akte aan te tasten;
Overwegende dat in casu eiser in
dat verzoekschrift aileen maar een
bewering uit die door geen enkel gegeven aannemelij k gemaakt wordt;
Dat het verzoek niet ontvankelijk
is;
II. Op de voorziening :
A. In zoverre de voorziening ge-

richt is tegen de veroordelende beslissing:
Over het middel: schending van de artikelen 243 en 244 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de namen van de gezworenen
Michel Baudot, Yvette Brogniez, Alain
Etienne en Jean Hastir niet in de bus
van de werkende gezworenen en de namen van de gezworenen Michel Deereme, Raymond Hucorne, Christiane Laloux en Jean-Louis Rahier niet in de bus
van de toegevoegde gezworenen zijn ge-

legd,
terwijl artikel 244 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de namen van alle
aanwezige niet vrijgestelde toegevoegde
gezworenen in een andere bus worden
gelegd; in casu de vier bovengenomede
werkende gezworenen en de vier bovengenoemde toegevoegde gezworenen, die
allen hadden geantwoord bij de afroeping van hun naam, ten tijde van de uitloting van de jury nag niet waren vrijgesteld bij een arrest van het hof van
assisen; dat het hof van assisen pas na
de samenstelling van de rechtsprekende
jury de bovengenoemde gezworenen
heeft vrijgesteld :

Overwegende dat uit het op 20
september 1993 naar aanleiding van
de samenstelling van de jury opgemaakte proces-verbaal blijkt dat het
hof van assisen het arrest waarbij
het de in het middel vernoemde
werkende en toegevoegde gezworenen tijdens de desbetreffende zitting
van het ambt van gezworene ontslaat, onder meer heeft gewezen
vooraleer de namen van aile aanwezige, niet vrijgestelde werkende gezworenen in de ene bus en die van
alle aanwezige niet vrij gestelde toe-
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gevoegde gezworenen in de andere
bus waren gelegd overeenkomstig
artikel 244 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de substantiiHe 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 vrijsprekende beslissing;
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gemis aan
belang;

EIGENAAR - VONNIS WAARBIJ OP RET HO·
GER BEROEP WORDT BESLIST - WE'ITELIJKE
BEPALINGEN DIE DE ONTEIGENDE VERBlE·
DEN BEROEP TEGEN DAT VONNIS IN TE STEL·
LEN - VERENIGBAARHEID MET DE ARTT. 6
EN 6BIS GW.

2° GRONDWET -

ART. 6 - ONTEIGENING
TEN ALGEMENEN NU'ITE - SPOEDPROCEDURE - WETTELIJKE BEPALINGEN DIE DE ONfEIGENDE VERBIEDEN BEROEP IN TE STELLEN
- VERENIGBAARHEID MET ART. 6 GW.

3° GRONDWET -

ART. 6BIS - ONTEIGE·
NING TEN ALGEMENEN NU'ITE - SPOEDPROCEDURE - WETSBEPALINGEN DIE DE ONTEIGENDE VERBIEDEN BEROEP IN TE STELLEN
- VERENIGBAARHEID MET ART. 6BIS GW.

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - VDNNIS

Om die redenen, voegt de zaken,
die de nrs. P.93.1416.F en P.93.1546.F
zijn ingeschreven op de algemene
rol; verwerpt de valsheidsvordering
alsook de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
1 december 1993 -

2e kamer -

Voor-

WAARBIJ HET VERZOEK VAN DE ONTEIGENAAR WORDT INGEWILLIGD - PROVISIONELE
VERGOEDINGEN - VASTSTELLING VAN HET
BED RAG.

5° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - TOEZICHT
VAN DE RECHTER -

OMVANG.

zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor-

zitter - Verslaggever: de h. Fischer Gelijkluidende conqlusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Kirkpatrick.
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KAMER -

2 december 1993

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. - SPOEDPROCEDURE - BESLIS·
SING VAN DE VREDERECHTER DAT ER GEEN
GROND BESTAAT OM DE ONTEIGEl\'ING DOOR
TE VOEREN - HOGER BEROEP VAN DE ONT·

1°, 2° en 3° De artt. 7 en 8

Onteigenings~

wet schenden de artt. 6 en 6bis Gw.
niet, in zoverre die wetsbepalingen de
onteigende verbieden beroep in te stellen tegen het vonnis dat, op het hager
beroep van de onteigenaar, de beslissing van de vrederechter dat er geen
grand bestaat om de onteigening door
te voeren, wijzigt (1).
4° Wanneer in een spoedprocedure inzake onteigening ten algemene nutte, de
rechter het verzoek van de onteigenaar inwilligt, bepaalt hij, in hetzelfde
vonnis, bij wege van ruwe schatting,
het bedrag van de provisionele vergoeding die de onteigenaar zal storten;
wanneer de vrederechter de vordering
van de onteigenaar heeft afgewezen en
de appelrechters, op diens noger beroep, die beslissing wijzigen, hoort het
in hager beroep gewezen vonnis, nu
dit het verzoek van de onteigenaar in(1) Arbitragehof, 17 juni 1993, or. 47/93; rolnummers 427 en 431.
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willigt, de provisionele vergoedingen
vast te stellen (2). (Art. 8, eerste lid,
Onteigeningswet.)
5° In een spoedprocedure inzake onteigening ten algemenen nutte oordeelt de
rechter of de vordering regelmatig is
ingesteld, of de bij de wet voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld en het
plan van de grondinnemingen van toepassing is op het goed waarvan de onteigening wordt gevorderd; onwettig is
het vonnis dat aileen erkent dat het
onteigeningsbesluit geldig en de onteigening ten algemenen nutte en dringend is, zonder de andere voorgeschreven zaken na te zien (3). (Art. 7,
tweede lid, Onteigeningswet.)
(DAVID T. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LA VALORISATION DE L'EAU; ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA VALOR!"
SATION DE L'EAU T. DAVID)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 9235 en 9316)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 november 1990 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Marche-en-Famenne;
Gelet op het arrest van het Hof
van 18 juni 1992 (4);
Gelet op het arrest van 17 juni
1993 van het Arbitragehof (5);
I. Voorziening van David Etienne :
Over het door verweerster tegen
de voorziening opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid : het bestreden vonnis is niet vatbaar voor
cassatieberoep :
Overwegende dat het Arbitragehof
in zijn arrest van 17 juni 1993 de
door het Hof gestelde vraag beantwoordt en voor recht zegt : de artikelen 7 en 8 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de rechtspleging
(2) en (3) Zie Cass., 20 juni 1985, A.R. nr.
7260 (A.C., 1984-85, nr. 637).
(4) A.C., 1991-92, nr, 547.

(5) Arrest nr. 47/93, rolnummers 427 en 431.
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bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen
nutte schenden de artikelen 6 en
6bis van de Grondwet niet, in zoverre die wetsbepalingen de onteigende
verbieden cassatieberoep in te stellen tegen het vonnis dat, op het hager beroep van de onteigenaar, het
vonnis van de vrederechter waarbij
wordt beslist dat er geen grand bestaat om de onteigening door te voeren, wij zigt;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
II. Voorziening van de « Association intercommunale pour la valorisation de l'eau ));
Over het middel: schending van de artikelen 7, inzonderheid tweede en derde
lid, en 8, inzonderheid eerste lid, van de
wet betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte, vervat
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen,
doordat het bestreden vonnis, nu eiseres hager beroep had ingesteld tegen het
vonnis waarbij de vrederechter het besluit van 13 december 1989 van de minister van lokale Besturen, Gesubsidieerde
werken en het Water voor het Waalse
Gewest had vernietigd, waarbij zij de
onteigening van 40 centiaren in de kelderverdieping van een perceel van verweerder volgens de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden mocht
voortzetten, en bijgevolg de onteigeningsaanvraag van eiseres had afgewezen, door te beslissen dat verdere rechtspleging op grand van het gedinginleidend verzoekschrift overbodig was, vooraf de geldigheid van het ministerieel
besluit van 13 december 1989 erkent,
evenals het bestaan van openbaar nut en
van hoogdringendheid, « en vervolgens
beslist dat het hager beroep gegrond is,
het beroepen vonnis wijzigt en de zaak
naar de eerste rechter verwij st om de
rechtspleging verder te zetten », waarbij
het zijn beslissing tot verwijzing naar de
vrederechter steunt op de overweging
dat « het appelgerecht niet in (zijn)
plaats mag treden, inzonderheid voor het
vaststellen van de provisionele vergoedingen »,
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terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 8, eerste lid, van de wet van 26
juli 1962, de rechter, wanneer hij het ver~
zoek van de onteigenaar inwilligt, in hetzelfde vonnis het bedrag bepaalt van de
door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoedingen; de appelrechter,
nu hij in het bestreden vonnis het verzoek van eiseres had ingewilligd, het bedrag ervan in hetzelfde vonnis diende
vast te stellen, zoals eiseres in haar verzoekschrift van hager beroep had gevraagd; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door integendeel te beslissen dat
het aan de vrederechter stand de provisionele vergoedingen vast te stellen en
door de zaak daartoe naar hem te verwijzen, artikel 8, eerste lid, van de wet
van 26 juli 1962 schendt;
tweede onderdeel, naar luid van arti~
kel 7, tweede lid, van de wet van 26 juli
1962, de vrederechter bij een vonnis dat
ten laatste achtenveertig uren na de ver~
schijning van de partijen op de te ontei~
genen plaatsen is gewezen, dient na te
gaan of de rechtsvordering regelmatig
werd ingesteld, of de door de wet voorge~
schreven formaliteiten zijn vervuld en of
het plan van de grondinnemingen van
toepassing is op het goed waarvan de ant~
eigening wordt gevorderd; wanneer de
vrederechter, zeals te de zen, die zaken
niet heeft nagegaan omdat hij de vorde~
ring van de onteigenaar afwijst, het aan
de appelrechter staat, die zijn beslissing
wijzigt, dat toezicht uit te voeren; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis, nu het er~
kent dat het onteigeningsbesluit geldig is
en dat de onteigening ten algemenen
nutte gebeurt, maar de zaak naar de eer~
ste rechter verwijst om hem de rechts~
pleging te doen voortzetten, zonder zelf
vast te stellen dat de overige vereisten
voor de regelmatigheid en de wettelijk~
heid van de onteigening zijn vervuld, de
in de aanhef van het middel aangewezen
bepalingen van de wet van 26 juli 1962
en inzonderheid artikel 7, tweede lid,
schendt:

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat, ingevolge artikel B, eerste lid, van de wet van 26
juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, de rechter, wanneer
hij het verzoek van de onteigenaar,
inwilligt, in hetzelfde vonnis, bij wijze van ruwe schatting, het bedrag
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bepaalt van de provisionele vergoedingen die de onteigenaar zal starten;
Dat zo, in de regel, een dergelijk
vonnis door de vrederechter wordt
gewezen, uit dat artikel volgt dat,
wanneer de vrederechter de rechtsvordering van de onteigenaar heeft
afgewezen en de appelrechters, op
diens hager beroep, die beslissing
wijzigen, het in hager beroep gewezen vonnis dat, nu het de vordering
van de onteigenaar inwilligt, de provisionele vergoedingen hoort vast te
stellen;
Dat het bestreden vonnis, nu het
beslist dat het geen uitspraak hoort
te doen over die vergoedingen en
door de zaak daartoe naar de vrederechter te verwijzen, voornoemd artikel 8 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat naar luid van
artikel 7, tweede lid, van de wet van
26 juli 1962, de rechter " oordeelt of
de vordering regelmatig is ingesteld,
de door de wet voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld en het plan
van de grondinnemingen van toepassing is op het geed waarvan de
onteigening wordt gevorderd ));
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door aileen te erkennen dat
het onteigeningsbesluit geldig is en
dat de onteigening ten algemenen
nutte en hoogdringendheid is, zonder de andere voorgeschreven zaken
na te zien, voornoemd artikel 7
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, uitspraak doende
op de voorziening van David Etienne : verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten; uitspraak
doende op de voorziening van de
« Association intercommunale pour
la valorisation de l'eau )) : vernietigt
het bestreden vonnis, behalve in zo-
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verre het uitspraak doet over de geldigheid van het onteigeningsbesluit
en over het bestaan van het algemeen nut en van de hoogdringendheid; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van bet gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de rechtbank
van Eerste Aanleg te Neufchateau,
zitting houdend in hager beroep.
2 december 1993 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggeve1·: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.
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KAMER -

2 december 1993

1° MERKEN

BENELUX OVEREENKOMST, BENELUX MERKENWET - EENVORMIGE BENELUXWET, ARTI. 3, 13, A, EN 14, B OVEREENSTEMMING - BEGRIP.

2° BENELUX -

VERDRAGSBEPALINGEN
OVEREENKOMST INZAKE WAREN- EN DIENSTMERKEN - EENVORMIGE WET, ART. 3, 13, A
EN 14, B - OVEREENSTEMMING - EEGRIP.

1o en 2° Om de overeenstemming, in de
zin van de artt. 3, 13, A en 14, B,van
de Eenvormige Benelux Merkenwet te
beoordelen, moet de rechter de regel
in acht nemen volgens welke er van
overeenstemming tussen een merk en
een teken sprake is wanneer - mede
gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kmcht van het merk merk en teken elk in zijn geheel en in

onderling verband beschouwd, additief,
visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat associaties tussen
een merk en een teken worden gewekt,· bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken,
dient hij deze globaal, d. w.z. in hun geheel te onderzoeken (1).
(MERCEDES BENZ BELGIUM N.V. T. KONINKLIJKE TOURING CLUB VAN BELGIE V.Z.W.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0254.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1992 door
bet Hof van Beroep te Brussel ge·

wezen;

Over het middel: schending van de artikelen 3, 12, 13, A, 1 en 39 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, gevoegd bij het Benelux-verdrag inzake
warenmerken, goedgekeurd bij de Belgische wet van 30 juni 1969, als gewijzigd
bij het Protocol ondertekend te Brussel
op 10 november 1983, goedgekeurd bij de
Belgische wet van 8 augustus 1986, en
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, ter bevestiging van
het bevelschrift a quo van 15 februari
1990 waarbij eiseres elk gebruik van het
teken « Touring-Garantie » wordt ontzegd in verband met diensten die identiek of soortgelijk zijn met de door verweerders merken gedekte diensten, vooraf vermeldt « dat het feit dat de door
(verweerster) aangevoerde merken samengestelde merken zijn en dat niet aileen voor de woorden « Touring Secours » en « Touring Assistance ))' maar
oak voor de kleuren gaud, blauw, rood
en wit voor het eerste en blauw, geel
voor het tweede ( ...) in de akten van depot precieze verlangens zijn geuit, helemaal geen invloed heeft op de geldigheid
en de bescherming van de genoemde
merken hoegenaamd niet beperkt, mitsdien de gevraagde bescherming het
hoofdwoord betreft te dezen het
(1) Ben,GH. 20 mei 1983, Ben.Jur. 1957, 57
met voetnoot L. Van Bunnen; Cass., 30 sept.
1983, A.R. nr. 3204 (A.C., 1983-84, nr. 56), en 21
j~n. 1988, A.R. nr. 7957 (ibid., 1987-88, nr. 311);
z1e Cass., 29 sept. 1988, A.R. nr. 7992 (ibid.,
1988-89, nr. 60), en 8 dec. 1989, A.R. nr. 5553
(ibid., 1989-90, nr. 230),
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woord << Touring » - dat tot de samenstelling behoort, die aileen bij het publiek bekend is, en bovendien geen belang heeft voor de beoordeling van het
geschil, nu (verweerster) (eiseres) niet
verwijt dat zij de voormelde kleuren gebruikt, maar wei dat zij de in haar merkendepots verlangde woordtekens usurpeert », en vervolgens beslist « dat te
dezen, de merken en de tekens (... ) auditief, visueel of begripsmatig, gelijkenis
vertonen (... ) » en « dat (... ) de synthetische beschouwing van de bewuste mer~~n e~ tekens » aantoont dat er een gehJkems bestaat waardoor een associatie
kan worden gewekt,
terwijl, eerste onderdeel, ...

tweede onderdeel, er sprake is van
overeenstemming in de zin van artikel
13, A, van de Eenvormige Beneluxwet op
de Merken wanneer merk en teken, elk
in zijn geheel en in onderling verband
beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat
associaties tussen het teken en het merk
worden gewekt; de uitdrukking « het
merk en het teken, elk in zijn geheel »,
betekent dat de rechter, bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het
merk en het teken, ze globaal, dat wil
zeggen in hun geheel, moet onderzoeken;
het beginsel van de synthetische beoordeling de rechter bij de beoordeling van
de overeenstemming dus ertoe verplicht
de merken en tekens in hun geheel te
vergelijken, gelet op aile samenstellende
'elementen (woordelementen, afbeeldingen, enz ... ); de rechter bijgevolg niet zonder schending van de artikelen 3 en 13,
A, 1, van de Eenvormige Beneluxwet op
de Mer ken, het onderzoek naar de overeenstemming tussen de merken en de tekens niet kan beperken door alleen rekening te houden met een gedeelte ervan
en andere elementen van de gedeponeerde merken en tekens niet bij de vergelijking te betrekken; dat beginsel van toepassing is op elk geschil waarbij de
overeenstemming tussen merken en tekens moet worden onderzocht en dus
ook op de geschillen inzake samengestelde mer ken en/of tekens, dat wil zeggen bestaande uit een combinatie van
elementen; die beginselen door artikel 39
toepasselijk zijn gemaakt op de dienstmerken; bet arrest te dezen erop heeft
gewezen dat verweersters dienstmerken
samengestelde merken waren waarvoor
in de akten van depot de kleuren bijzonder waren verlangend, en vervolgens het
door eiseres gebruikte teken aileen heeft
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vergeleken met het woordgedeelte van
verweersters samengestelde merken,
voorbijgaand aan alle andere elementen
van de samengestelde merken van verweerster die bij het depot van de merken waren verlangend; het arrest aileen
het bestaan van de kleuren vermeldt om
daaraan voorbij te gaan op grand dat
« het feit dat de door (verweerster) aangevoerde merken samengestelde merken
zijn en dat niet aileen voor de woorden
« Touring Secours » en « Touring Assistance », maar oak voor de kleuren (... ) in
de akten van depot op precieze wijze
zijn verlangend, geenszins de geldigheid
belnvloedt en de bescherming van die
merken hoegenaamd niet beperkt, mitsdien de gevraagde bescherming het
hoofdwoord betreft te dezen het
woord « Touring » - ( ••. ) en bovendien
geen belang heeft bij de beoordeling van
het geschil, nu (verweerster) (eiseres)
niet verwijt dat zij de voormelde kleuren
gebruikt, maar wel dat zij de in haar
merkendepots verlangde woordtekens
usurpeert »i het arrest dus geen synthetische vergelijking maakt van de overeenstemming tussen de merken en de tekens, dat wil zeggen rekening houdend
met aile elementen waaruit zij bestaan
en die zijn gedeponeerd; het arrest, nu
het het onderzoek van de overeenstemming tussen de merken en tekens met
de in de akten van depot verlangde kleu~
ren afwijst, niet naar recht kon beslissen
« dat te dezen de merken en tekens ( ... )
auditief, visueel en begripsmatig een gelijkenis vertonen (... ) » en dat « de synthetische beoordeling van de bewuste
merken en tekens » aantoont dat er een
gelijkenis bestaat; het arrest aldus de artikelen 3, 13, A, 1, en 3 van de in het
middel aangewezen Eenvormige Bene~
luxwet op de Merken schendt; het arrest
bovendien niet antwoordt op het middel
uit de appelconclusie van eiseres ten betogen dat de vergelijking tussen de samengestelde merken van verweerster en
het door eiseres gebruikte teken diende
te gebeuren met inachtneming van het
geheel gevormd door de samengestelde
merken zoals ze zijn beschreven en die,
benevens de woordtekens en de kleuren,
afbeeldingen bevatten, te weten een ring
en een kroon enerzijds en de omlijsting
van het logo anderzijds; dat gebrek aan
antwoord een schending van artikel 97
van de Grondwet uitmaakt:

Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof beslist dat de rechter, om
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de overeenstemming, in de zin van
de artikelen 3, 13, A en 14, B van de
Eenvormige Beneluxv.ret op de Merken, te beoordelen, de regel hoort
na te Ieven volgens welke « van
overeenstemming tussen een merk
en een teken sprake is, wanneer mede gezien de bijzonderheden van
het gegeven geval, en met name de
onderscheidende kracht van het
merk - merk en teken, elk in zijn
geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen
dat associaties tussen merk en teken worden gewekt »;
Overwegende dat de uitdrukking
« merk en teken elk in zijn geheel ,>,
in het Frans « la marque et le signe
consid€r€s en soi », betekent dat de
rechter, bij de beoordeling van de
overstemming tussen merk en teken, deze globaal moet onderzoeken,
dat wil zeggen in hun geheel;
Overwegende dat uit de in het
middel weergegeven condiseransen
van het arrest blijkt dat het hof van
beroep aileen rekening heeft gehouden met het gebruik van het woord
« Touring » en bij zijn vergelijkend
onderzoek niet aileen de toevoeging
van de woorden « Secours )) en « Assistance » buiten beschouwing heeft
gelaten, maar ook de kleuren waarvan het nochtans vaststelt dat die
« in de akten van depot op precieze
wijze zijn verlangd; ));
Dat het arrest bovendien helemaal geen melding maakt van de
bijzondere afbeeldingen waarvan eiser het belang in zijn conclusie benadrukte;
Dat het arrest aldus de artikebn
3, 13, A, en 39 van de voormelde
Eenvormige Beneluxwet schendt en
zijn beslissing niet regelmatig met
redenen omkleedt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Aangezien de Koning aan de code van
geneeskundige plichtenleer geen verbindende kracht heeft verleend door
een in ministerraad overlegd K.B.,
wordt art. 15, § 1, Geneeskundewet geschonden door de beslissing die de bepalingen van die code als dusdanig
toepast (1).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt

(1) Cass., 29 april 1983 (A.C, 1982-83, nr.
478); zie Cass., 31 jan, 1985, A.R. nr. 7174 (ibid.,
1984-85, nr. 320), 3 feb. 1986, A.R. nr. 7451
(ibid., 1985-86, nr. 347), en 26 sept. 1986, A.R.
nr, 5222 (ibid., 1986~87, nr. 51).

op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; vetwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
2 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Dassesse en De Gryse.
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BEROEPSORDEN - ORDE VAN GENEESHEREN- CODE VAN GENEESKUNDIGE PLICHTENLEER - GEEN VERBINDENDE KRACHT AAN DIE CODE VERLEEND
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(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. D.93.0020.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 1 juni 1993 op verwijzing gewezen door de raad van
beroep, met het Frans als voertaal,
van de Orde van Geneesheren;
Gelet op het arrest van het Hof
van 19 november 1992;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6, 2°, 13, 15, § 1, inzonder·
heid tweede lid, en 16 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing, nu zij
enkel oordeelt dat eiser de code van geneeskundige plichtenleer heeft overtreden, zonder daarbij vast te stellen dat
bij tekortgekomen is aan de plichten van
eer, bescheidenheid, eerlijkheid en waardigheid, die hem worden opgelegd door
artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, dat in hager beroep van toepassing is krachtens
artikel 13 van genoemd koninklijk besluit, de aan eiser voor de duur van zes
maanden opgelegde schorsing van het
recht de geneeskunde uit te oefenen,
niet naar recht verantwoordt, aangezien,
krachtens artikel 16 van dat koninklijk
besluit, die sanctie enkel binnen de perken van artikel 6 kan worden opgelegd
(schending van alle in het middel vermelde bepalingen); de bestreden beslissing althans, door verbindende kracht te
verlenen aan de code van geneeskundige
plichtenleer van de raad van de Orde
van Geneesheren, zonder vast te stellen
dat een koninldijk besluit aan die code
verbindende kracht heeft verleend, artikel 15, § 1, inzonderheid tweede lid, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 schendt:

Overwegende dat artikel 6, 2°, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren de provinciale raden van de Orde van Geneesheren
onder meer bevoegd maakt om
tuchtmaatregelen te treffen wegens
fouten die de op hun lijst ingeschreven leden in de uitoefening van hun
beroep of naar aanleiding ervan be-
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gaan, wanneer die fouten de eer of
de waardigheid van het beroep kunnen aantasten; dat artikel 16 van genoemd bes!uit de sancties opsomt
die de provinciale raad kan opleggen;
Overwegende dat de bestreden beslissing erop wijst « dat (eiser)
wordt verweten dat hij herhaaldelijk (... ) artikel 36 van de code van
geneeskundige plichtenleer heeft
overtreden naar luid waarvan de geneesheer zal vermijden onnodig dure onderzoekingen en behandelingen voor te schrijven of overbodige
verstrekkingen te verrichten »;
Dat de raad van beroep beslist dat
eiser « in dezelfde mate als zijn confraters geneesheren onderworpen
was aan de code van geneeskundige
plichtenleer en meer in het bijzonder aan artikel 36 van die code naar
luid waarvan de geneesheer " zal
vermijden onnodig dure onderzoekingen en behandelingen voor te
schrijven of overbodige verstrekkingen te verrichten " »;
Dat de bestreden beslissing eraan
toevoegt « dat het bepaalde in artikel 36 van de code van geneeskundige plichtenleer duidelijk is in weerwil van de algemene strekking ervan ... »;
Overwegende dat artikel 15, § 1,
tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 10 november 1967
bepaalt dat de Koning, bij een in
ministerraad overgelegd besluit, verbindende kracht kan verlenen aan
de code van medische plichtenleer
en aan de aanpassingen die door de
nationale raad zouden gedaan worden;
Dat artikel 36 van genoemde code
niet is goedgekeurd bij koninklijk
besluit; dat het derhalve verbindende kracht mist;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door eiser op grand van het
bovenaangehaalde artikel 36 voor
een duur van zes maanden te schorsen in het recht de geneeskunde uit
te oefenen, zonder daarbij vast te
stellen dat de hem verweten feiten
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de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten, en door verbindende kracht te verlenen aan de
niet door de Koning goedgekeurde
code van geneeskundige plichtenleer, de door eiser aangevoerde artikelen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep, met het
Frans als voertaal, van de Orde van
Geneesheren.
2 december 1990 -

1e kamer -

Voor-

zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Draps
en DeBruyn.
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6 december 1993

WERKLQQSHEID -

RECHT

OP UITKERING

- WERKNEMER - SAMENWONEN MET ZELFSTANDIGE - BEGRIP - AANGIFTE.

Voor de toepassing van art. 128, § 1, 1°,
Werkloosheidsbesluit dient onder samenwonen te worden verstaan het bij
elkaar wonen in die zin dat twee of
meer personen samen dezelfde woning
in gebruik hebben (1).
(1) Zie : Cass., 24 jan. 1983, A.R. nr, 3690
(A.C., 1982-83, nr. 299).

Nr. 501

(VAN STEENWINKEL T. R.V.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0057.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1992 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 118, 126,
128, § 1, 1° en 2°, 160, §§ 1, 2, 3 en 4, 194,
210 en 211, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewij·
zigd bij de koninklijke besluiten van 1
december 1967, 10 maart 1971, 22 juli
1975, 26 april 1976, 6 oktober 1978, 5 oktober 1979, 12 oktober 1982, 2 mei 1984,
13 juli 1984, 4 en 8 augustus 1986, 20 augustus 1987, 3 oktober 1988, 14 december
1988, 26 januari 1989 en v66r de wijzigingen bij de koninklijke besluiten van 27
oktober 1989, 27 november 1990, 2 januari 1991, 21 mei 1991 en 25 november
1991, 83ter, § 3, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, inzake werkloosheid, gewijzigd bij koninklijk besluit van
11 augustus 1986,
«

doordat het bestreden arrest van bevestiging de beslissing van de Gewestelijl{e Werkloosheidsinspecteur van de
R.V.A. te Mechelen van 5 oktober 1989
bevestigt waarbij eiser van het recht op
uitgesloten
werkloosheidsuitkeri.ngen
werd vanaf 4 januari 1988 (artt. 126 en
128 Werkloosheidsbesluit), eiser vanaf 17
april 1989 uitgesloten werd van het recht
op werkloosheidsuitkeringen aan code
1/37N2 en slechts toegelaten werd tot het
recht op werkloosheidsuitkeringen aan
code 1/37B2, eiser vanaf 9 oktober 1989
uitgesloten werd van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor een periode
van 1 week (art. 194 Werkloosheidsbesluit) en waarin beslist werd de werkloosheidsuitkeringen die eiser onrechtmatig zou ontvangen hebben, terug te
vorderen (art. 210 Werkloosheidsbesluit)
op grond "dat de argumentatie van (eiser) erop neerkomt dat hij weliswaar
'niet betwist dat hij zijn broer, als zelf·
standig landbouwer, aanmerkelijk kon
helpen, doch dat hij voorstaat dat hij,
hoewel onder een en hetzelfde dak wonend met zijn broer in de ouderlijke woning, toch niet met deze samenwoont in
de sociaalrechtelijke betekenis van het
woord, m.n. de kosten delende gemeenschap, ergo dat hij in zijn aangiften
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daarvan ook geen melding had dienen te
maken. Dat hij ten bewijze daartoe een
aantale feitelijke elementen voorbrengt,
als o.m. foto's van de onderscheidene
vertrekken waar zijn broer en diens ge~
zin afzonderlijk zouden huizen, alsmede
een plan van de herenwoning. Dat de inw
deling van de waning, zoals opgegeven
door (eiser) zelf, zowel in de ene als in
de andere zin kan gelnterpreteerd wor~
den. Dat daartegenover staat dat het
vaststaat dat (eiser) er geen eigen ver~
trekken betrekt, dat er slechts een brie~
venbus, een sanitair en een gemeen~
schappelijk salon met T.V. e.d. voorhanden is, m.a.w. dat er geen aparte woonaccomodatie is. Dat een mogelijke kostenbesparende regeling, in het kader van
de onverdeeldheid tussen zijn broer,
hemzelf en andere kinder- en erfgenamen en mede-eigenaars in overdeeldheid, om reden van het overlijden van
hun ouders-erflaters, dan oak niet uitsluit dat de facto dient gesteld dat (eiser)
hoe dan ook samenwoont met zijn broer,
die hij als landbouwer ontegensprekelijk
aanmerkelijke hulp kan verlenen, in hetzelfde ouderlijke huis ... Dat hij hiervan
op geen enkel ogenblik aangifte deed,
wat de controle van deze feitelijke toestand principieel voor de R.V.A. onmogelijk maakte, zodat client vastgesteld dat

(eiser), bij inbreuk op de artt. 126-128
K.B. 20.12.1963, naliet aangifte te doen ".
terwijl de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkering behoudt op voorwaarde dat hij daarvan aangifte doet;
dat onder samenwonen dient verstaan
het onder hetzelfde dak samenleven van
twee of meer personen die bovendien
een gemeenschappelijke huishouding
hebben; dat zij derhalve enkel samenwonen wanneer zij hun huishoudelijke aangelegenheden geheel, althans hoofdzakelijk, gemeenschappelijk regelen; dat eiser in zijn appelconclusie staande hield
dat er aparte nutsvoorzieningen aangebracht zijn en dat ieder zijn eigen gasen electriciteitsrekeningen betaalt, dat
eiser en zijn broer elk een aparte diepvriezer bezitten, dat eiser beneden een
eigen keuken en eetplaats heeft, dat eiser en zijn broer elk een aparte mazouttank bezitten en dat eiser, volgens de
schriftelijke verklaring van de uitbater
van de voedingsmarkt te Hornbeek, zijn
eigen inkopen doet; dat eiser en zijn
broer derhalve geen inkomsten samenleggen om bepaalde kosten van de huishouding te dekken; dat het bestreden arrest, zonder deze elementen te onde:rzoe-

1023

ken of tegen te spreken, niet wettelijk
kon beslissen dat eiser samenwoont met
zijn broer !outer omdat eiser geen eigen
vertrekken betrekt en er slechts een
brievenbus, een sanitair en een gemeenschappelijk salon met T.V. voorhanden
is; dat die omstandigheden immers enkel
aantonen dat eiser en zijn broer onder
hetzelfde dak Ieven maar niet dat zij
hun huishoudelijke aangelegenheden geheel of hoofdzakelijk gemeenschappelijk
regelen zoals uitdrukkelijk door eiser
ontk.end; dat het bestreden arrest bijgevolg op die gronden niet wettelijk kon
beslissen dat eiser aangifte had moeten
doen van samenwoonst met een zelfstandige en eiser ten onrechte uitgesloten
heeft vanaf 4 januari 1988 en hem vanaf
17 april 1989 ten onrechte slechts toegelaten heeft aan code 1/37 B2 (schending
van artt. 118, 126, 128, § 1, 1° en 2°, 160,
§§ 1, 2, 3 en 4 Werkloosheidsbesluit,

83ter, M.B. 4 juni 1964); dat het bestreden arrest op die gronden eiser eveneens
ten onrechte van het recht op werkloosheidsuitkeringen uitgesloten heeft voor 8en week (schending van art. 194 Werkloosheidsbesluit) en ten onrechte beslist
heeft de werkloosheidsuitkeringen terug
te vorderen (schending van artt. 210 en
211, Werkloosheidsbesluit),

zodat het bestreden arrest de in het
middel aangewezen bepalingen geschonden heeft:

Overwegende dat de aangifte, die
door artikel 128, § 1, 1', van het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid is vereist als
voorwaarde voor het behoud van de
aanspraak op werkloosheidsuitkering door de werkloze die met een
zelfstandige samenwoont, tot doel
heeft het verweerder mogelijk te
maken na te gaan of de werkloze de
zelfstandige niet in die mate helpt
dat hij niet meer als werkloze kan
worden aangezien;
Overwegende dat in deze context
voor de toepassing van voornoemd
artikel onder samenwonen dient te
worden verstaan het bij elkaar wonen in die zin dat twee of meer personen samen dezelfde waning in gebruik hebben;
Overwegende dat de appelrechters
op grand van de vaststelling dat ei-
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ser (( onder een en hetzelfde dak
(woont) met zijn broer, (zelfstandige
landbouwer), in de ouderlijke waning », en « dat (eiser) er geen eigen
vertrekken betrekt, dat er slechts
een brievenbus, een sanitair en een
gemeenschappelijk salon met T.V.
e.d. voorhanden is, m.a.w. dat er
geen aparte woonaccomodatie is »,
wettig konden beslissen « dat (eiser)
hoe dan oak samenwoont met zijn
broer, die hij als landbouwer ontegensprekelijk aanmerkelijk hulp
kan verlenen, in hetzelfde ouderlijk
huis ' en « dat (eiser) bij inbreuk op
de artikelen 126 en 128 van het K.B.
van 20.12.63 naliet aangifte te
doen »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
6 december 1993 -

3e kamer -

Voor-

zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijlduidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Simont.

Nr. 502
ge

KAMER -

6 december 1993

ARBEIDSOVEREENKOMST -

PROEFBE·
DING - GELDIGHEID - NIEVWE ARBEIDSOVEREENKOMST
ONONDERBROKEN
DIENSTVERBAND - ZELFDE WERKGEVER.

Wanneer werkgever en werknemer met
wederzijdse instemming een bestaande
arbeidsovereenkomst bei.Hndigen en
een nieuwe arbeidsovereenkomst slui~
ten, kan die nieuwe arbeidsovereen~
komst een beding van proeftijd bevat~
ten. (Art. 67, § 1, Arbeidsovereenkom~
stenwet.)
(SABENA N.V. T. DIRIX)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0092.N}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1992
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: « schending van de artikelen 66,
67, § 1 en 81 §§ 1 en 2 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het bestreden arrest, na te
hebben aanvaard dat een eerste tussen
partijen bestaande arbeidsovereenkomst
d.d. 30 augustus 1985, waarbij verweerster in dienst was van eiseres in hoedanigheid van vliegend kabinepersoneel, op
rechtsgeldige wijze, bij wederzijds akkoord, was beEHndigd op 31 maart 1988
en vervolgens daags nadien, zijnde op 1
april 1988 tussen partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor
onbepaalde duur, waarbij verweerster
opnieuw in dienst trad van eiseres in
hoedanigheid
van
verkeersbeambte
inschrijving - klasse 10 en deze laatste
arbeidsovereenkomst een proefbeding
bevatte van zes maanden, beslist tot de
nietigheid van dat proefbeding, nu bedoeld beding niet werd vastgesteld uiterlijk op het tijdstip, waarop verweerster
is in dienst getreden, gezien die notie
moet worden opgevat als duidende op
het tijdstip van het ontstaan in het algemeen van de arbeidsrelatie of het dienstverband tussen partijen, zijnde aldus in
casu anna 1985, om vervolgens te besluiten dat verweerster recht heeft op een,
rekening houdend met onder meer haar
ancienniteit sinds 30 augustus 1985, normale verbrekingsvergoeding, die wordt
bepaald op vijf maanden loon, waarvan
de reeds uitbetaalde vergoeding, gelijk
aan zeven dagen loon, wordt afgetrok-
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ken; dat eiseres dan oak uiteindelijk
wordt veroordeeld tot betaling aan ver~
weerster van bruto 294.858 BEF, te vermeerderen met de intresten en de kosten,
terwijl, zo ariikel 67, § 1 van de wet
van 3 juli 1978, bepaling toepasselijk op
de arbeidsovereenkomst voor bedienden,
weliswaar bepaalt dat het beding van
proeftijd, op straffe van nietigheid, moet
worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip, waarop de bediende in dienst
treedt, dan betekent het begrip "tijdstip,
waarop de bediende in dienst treedt "
niet het tijdstip, waarop tussen partijen
de arbeidsrelatie of het dienstverband in
het algemeen ontstaat, doch wei het tijdstip, waarop de arbeidsovereenkomst,
waarin het kwestieuze proefbeding is opgenomen, voor de eerste maal in werking treedt en dientengevolge in principe
voor de eerste maal door partijen wordt
uitgevoerd; dat aldus de schriftelijke
vaststelling van een proefbeding kan geschieden vooraleer een tussen dezelfde
partijen, na rechtsgeldige bei:Hndiging
van de voorheen tussen hen bestaande
arbeidsovereenkomst, gesloten nieuwe
arbeidsovereenkomst in werking treedt
en in principe voor de eerste maal wordt
uitgevoerd, hetgeen in casu het geval
was en niet werd betwist; dat dergelijk
proefbeding geenszins nietig is in de zin
van voormeld artikel 67, § 1 en de werkgever dienvolgens gerechtigd is, conform
artikel 81, §§ 1 en 2 van de wet van 3 juli
1978, de arbeidsovereenkomst tijdens de
proefperiode te beEHndigen, mits inachtname van een opzeggingstermijn van zeven dagen, dan wel uitbetaling van een
opzeggingsvergoeding gelijk aan zeven
dagen loon; dat het bestreden arrest,
door het proefbeding vervat in de arbeidsovereenkomst d.d. 1 april 1988, zijnde de tweede tussen dezelfde partijen gesloten arbeidsovereenkomst, na rechtsgeldige bei:Hndiging van de eerste arbeidsovereenkomst, nietig te verklaren,
om de enkele reden dat bedoeld proefbeding diende te worden vastgesteld voor
het ontstaan van iedere arbeidsrelatie of
dienstverband tussen partijen in het algemeen en dientengevolge de uitbetaalde
opzeggingsvergoeding, gelijk aan zeven
dagen loon, dan oak niet afdoend te achten en uiteindelijk eiseres te veroordelen
tot betaling aan verweerster van 294.858
BEF in hoofdsom, zijnde het bedrag van
een normale opzeggingsvergoeding, na
aftrek van de reeds uitbetaalde vergoeding, gelijk aan zeven dagen loon, alle in
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het middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt »:

Overwegende dat, krachtens artikel 67, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de arbeidsovereenkomst een beding van proeftijd kan
bevatten dat, op straffe van nietigheid voor iedere bediende afzonder.lijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop
de bediende in dienst treedt;
Dat uit die tekst niet volgt dat
wanneer de werkgever en de werknemer met wederzijdse instemming
een bestaande arbeidsovereenkomst
beBindigen en een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, die nieuwe arbeidsovereenkomst in geen enkel
geval een beding van proeftijd kan
bevatten;
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat verweerster vanaf 30
augustus 1985 in dienst trad van eiseres en dit als lid van het vliegend
cabinepersoneel; 2. dat op 31 maart
1988, bij wederzijds akkoord, de arbeidsovereenkomst werd beEHndigd;
3. dat op 1 april 1988 « een nieuwe
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur werd afgesloten waarbij
(verweerster) in dienst trad van (eiseres) in hoedanigheid van verkeersbeambte inschrijving - klasse
10 »; 4. dat de nieuwe arbeidsovereenkomst een be ding van proeftij d
bevatte van zes maand; 5. dat eiseres op « 16 september 1989 (lees
1988) besloot (... ) een einde te stellen
aan voormeld bediendencontract
mits uitbetaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan 7 dagen
loon »;
Overwegende dat het arrest op
grond van die vaststellingen de toepassing van het beding van proeftijd
uitsluit, op de enkele grond dat het
dienstverband niet werd onderbroken, nu het « ter zake gaat (... ) om
een en dezelfde juridische entiteit ));
dat het arrest aldus de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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Overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Nr. 503

toe regelmatig last te hebben gekregen
van het bevoegde orgaan van die gemeente (1).
(DE DECKER E.A. T. STAD GENT)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest inzoverre het uitspraak doet over de vordering tot
het verkrijgen van een « verbrekingsvergoeding », 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 zaak naar het Arbeidshof te Ant-

werpen.
6 december 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Dassesse en Biitzler.

Nr. 503
2e

KAMER -

7 december 1993

1° ADVOCAAT -

VERTEGENWOORDIGING
VAN EEN PARTIJ IN RECHTE - VERSCHIJNING VOOR GEMEENTE REGELMATIGE

LASTGEVING -

VERMOEDEN.

2° GEMEENTE -

VERSCHIJNING IN RECHTE - ADVOCAAT VERSCHIJNENDE VOOR GEMEENTE - REGELMATIGE LASTGEVING
VERMOEDEN.

1° en 2° De advocaat die verklaart in
rechte te verschijnen voor een gemeente wordt wettelijk vermoed daar-

ARREST

(A.R. nr. 6795)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 april 1992 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde vordering van verweerster tot het herstel
van de plaats in de vorige staat :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben vastgesteld dat
de eisers voorhielden dat de vordering van verweerster als niet ontvankelijk diende te worden afgewezen « wegens onregelmatigheid van
de procedure », onder andere omdat
het college van burgemeester en
schepenen van de Stad Gent niet bewij st « dat er een beslissing (door
dit college) werd genomen om in
rechte op te treden », considereren
dat : « Het gevorderde bewijs vormt
terzake geen ontvankelijkheidsvereiste (... ) Terzake kan het bewij s
met aile middelen van recht worden
geleverd. Nu de gemeenteraad op 19
maart 1991 het college gemachtigd
heeft om in rechte op te treden,
heeft het college het vereiste belang
en hoedanigheid verworven. Het college kan optreden in persoon of, zoals ter zake, bij monde van een
raadsman. Deze raadsman hoeft
zijn mandaat niet te bewijzen, behoudens in het geval van bijzondere
lastgeving (artikel 440, a!. 2, van het
(1) Cass., 18 dec. 1984, A.R. nr, 8161 (A.C.,
1984-85, nr, 244).

Nr. 504
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Gerechtelijk Wetboek), wat bier niet
het geval is. Uit het feit dat een
raadsman vermoed wordt een regelmatig mandaat van het college te
hebben ontvangen, moet worden afgeleid dat het college de beslissing
heeft genomen om in rechte op te
treden. (Verweerster) heeft derhalve
aan haar bewijsplicht voldaan •;
Overwegende . dat zij met deze
overwegingen hun beslissingen over
de ontvankelijkheid van de verdering van verweerster regelmatig met
redenen omkleden en naar recht

verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eisers in
de kosten.
7 december 1993 -

Voor-

2e kamer -

zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -

Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Biitzler en M. Peeraer, Gent.

Nr. 504
2e KAMER - 7 december 1993

VONNISSEN EN ARRESTEN ZAKEN

-

PROCES.VERBAAL VAN

RECHTZI'ITING.

STRAFDE

TE-
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Het opstellen van een proces-verbaal van
de terechtzitting is niet op straffe van

nietigheid voorgeschreven; het ontbreken van een regelmatig proces-verbaal
leidt niet tot nietigheid van de beslissing, als deze zelf alle vereiste vermeldingen inhoudt die de regelmatigheid
van de gevoerde procedure bewijzen
(1).
(DE PAU E.A. T. DEZUTrERE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6882)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen van
het bestreden arrest :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat zich in het dossier geen
proces-verbaal van de terechtzitting
van het hof van beroep van 24 september 1991 bevindt, zodat " niet
met zekerheid kan worden uitgemaakt of de zaak niet v66r de zitting van 30 maart 1992 reeds werd
behandeld, of deze behandeling in
het openbaar geschiedde en of de
zetel van de kamer, die het bestreden arrest wees, regelmatig was samengesteld »;
Overwegende dat het opstellen
van een proces-verbaal van de terechtzitting niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat het
ontbreken van een regelmatig proces-verbaal van de terechtzitting
slechts de nietigheid van de beslissing teweegbrengt als deze niet zelf
aile vereiste vermeldingen inhoudt
die de regelmatigheid van de gevoerde procedure bewijzen;
Overwegende dat de eisers niet
aanvoeren dat de zaak op de te(1) Cass., 15 maart 1988, A.R. nr, 966 (A.C.,
1987-88, nr. 440); zie Cass., 13 dec. 1978 (ibid.,
1978-79, 437).

Nr. 505
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rechtzitting van het hof van beroep
van 24 september 1991 behandeld
werd:
Dat het proces-verbaal van de
openbare terechtzitting van 30
maart 1992 niet naar enige vorige
behandeling van de zaak verwijst;
dat voor het overige uit dit procesverbaal blijkt, enerzijds, dat de debatten voor het hof van beroep hebben plaatsgehad in tegenwoordigheid van onder meer Mr. J. Danneels, advocaat te Gent, die voor de
eisers heeft gepleit en drie conclusies alsmede stukken heeft neergelegd, anderzijds, dat het hof van beroep, na de pleidooien, de debatten
gesloten heeft verklaard en de zaak
heeft uitgesteld op 25 mei 1992 voor
uitspraak;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, ... verwerpt de
voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers en de verweerders
ieder in de helft van de kosten.
7 december 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Ve1·slaggever: de h. Lahousse -

Gelijk-

luidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
HUtzler en De Bruyn.

Nr. 505
2e KAMER -

7

december 1993

NAAR CONCLUSIES GENOMEN VOOR EERSTE
RECHTER - ANTWOORD VAN DE EERSTE
RECHTER - AFWEZIGHEID VAN GRIEVEN
HIERTEGEN IN HOGER BEROEP - ANTWOORD
VAN DE APPELRECHTER.

Wanneer de eerste rechter een in conclu~
sie voorgedragen verweer beantwoordt
en tegen het beroepen vonnis ter zake
geen nauwkeurig bepaalde grieven
worden ingebracht, is de appelrechter
niet meer gehouden dit verweer te bew
antwoorden al wordt in appelconclusie
de eerste conclusie in algemene termen hernomen (!}. (Art. 210 Sv.}
(OOSTERLINCK T. STAD GENT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6893}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van eiseres :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen haar ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiseres het in
het middel aangehaalde verweer
heeft gevoerd voor de eerste rechter
die het heeft verworpen en beantwoord;
Overwegende dat artikel 210 van
bet Wetboek van Strafvordering bepaalt dat in hoger beroep de beklaagde wordt gehoord over de
nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis worden ingebracht;
Overwegende dat eiseres in haar
beroepsconclusie van 24 oktober
1991 weliswaar stelde dat zij aile
reeds in vorige aanleg genomen conw
clusies in hager beroep in de zin
van artikel 97 van de Grondwet hernam, maar geen grieven werden
aangevoerd tegen de beslissing van

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN KEN -

OP CONCLUSIE - STRAFZA·
BEROEPSCONCLUSIES - VERWIJZING

(1) Zie : Cass., 26 nov. 1986, A.R. nr. 5152
(A.C., 1986-87, m. 187}.

Nr. 506
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de eerste rechter over het punt van
de toelaatbaarheid van de vordering
van het openbaar ministerie;
Dat mitsdien de appelrechters
niet gehouden waren grieven te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden

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

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
7 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN BEKLAAGDE - VOORWAARDEN.

1° Wanneer op het boger beroep tegen

een vrijsprekend vonnis met afwijzing
van de burgerlijke rechtsvordering, de
appelrechters enerzijds de strafvordering vervallen verklaren wegens verjaring en, anderzijds, de burgerlijke
rechtsvordering gegrond verklaren,
dient deze laatste beslissing met eenparigheid van stemmen te worden gewezen (1). (Art. 21lbis Sv.)
2° De vernietiging, op de voorziening
van de beklaagde, van de beslissing op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering brengt vernietiging
mee van de beslissing op de door hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
ook al is laatstgenoemde beslissing
niet door dezelfde onwettigheid aangetast, wanneer uit de bestreden besHssing blijkt dat de feitenrechter tussen
beide beslissingen een zodanig verband heeft gelegd dat de tweede beslissing noodzakelijkerwijze afhangt
van de eerstgenoemde (2).
(VAN DEN ABBEELE E.A, T. DE SMET)
ARREST

(A.R. nr. 6922)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 mei 1992 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen;
Nr. 506
2e KAMER - 7 december 1993

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
VRIJSPRAAK IN EERSTE AANLEG - AFWIJZING
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING IN
HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID,

I. Op de voorziening van Yolande
Van den Abbeele :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen haar ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de strafvordering wat de telastleggingen lastens
(1) Cass., 26 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr, 575);
13 feb. 1985, A.R. nr. 4008 (ibid., 1984-85, nr,
355).

2°

CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BEKLAAGDE - VERNIETIGING

(2) Cass., 3 april 1987, A.R. nr. 1093 (A. C.,
1986-87, nr, 463}; 6 jan. 1988, A.R. nr. 6215
(ibid., 1987·88, nr. 273).
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eiseres betreft vervallen is door verjaring;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen haar :

Overwegende dat de correctionele·
rechtbank, op het hager beroep dat
door het openbaar ministerie en
door verweerder, burgerlijke partij,
was ingesteld tegen de beslissing
waarbij eiseres was vrijgesproken,
enerzijds, heeft beslist dat de tegen
eiseres ingestelde strafvordering
verjaard was en, anderzijds, de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres gegrond heeft
verklaard, nu eiseres de feiten die
haar werden verweten en waarop
die vordering gegrond was, heeft gepleegd; dat ze haar bijgevolg tot
schadevergoeding jegens verweerder
heeft veroordeeld;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, rechtdoende in hager beroep, zonder vast te stellen dat ze
met eenparigheid van stemmen uitspraak deed, niet vermocht te beslissen dat eiseres het haar ten laste
gelegde misdrijf had gepleegd;
Dat het middel gegrond is;
C In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op haar
civielrechtelijke vordering tegen verweerder:
Overwegende dat eiseres afstand
zonder berusting doet;
Overwegende nochtans dat de vernietiging van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres de vernietiging meebrengt van de beslissing op
de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen verweerder, nu uit het
bestreden vonnis blijkt dat de feitenrechter tussen de twee beslissingen een zodanig verband heeft gelegd dat laatstgenoemde beslissing

noodzakelijkerwijze van
, noemde afhankelijk is;

Nr. 507
eerstge-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vorderingen; verwerpt de voorziening van de eerste eiseres voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eerste eiseres in een vijfde van de kosten;
veroordeelt verweerder in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting houdende in hager beroep.
7 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat~generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 507
2e KAMER - 7 december 1993

1° STRAF -

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - SAMENLOOP - MEERDAADSE STRAFFEN - SAMENVOEGING - BEPERKING.

2°

STRAF - SAMENLOOP - MEERDAADSE
- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - SAMENVOEGING - BEPERKING.
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Nr. 508

1° en 2° Behoudens bijzondere wettelijke
bepaling mogen de vervangende gevangenisstraffen. die worden uitgesproken in geval van samenloop van
wanbedrijven, de duur van zes maanden niet te boven gaan (1). (Artt. 40 en
60 Sw.)
(FORTON)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1137.N)
HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 24 juni 1993 op verzet in boger beroep gewezen door de
Correctionele Recbtbank te Leuven;
Over het ambtshalve aangevoerde mid-

del: schending van de artikelen 40 en 60
van het Strafwetboek :

Overwegende dat bet bestreden
vonnis bet verzet tegen bet verstekvonnis van 25 maart 1993 ontvankelijk, maar niet gegrond verklaart;
dat dit verstekvonnis bet boger beroep tegen bet vonnis op verzet van
de Politierecbtbank te Leuven van 14
oktober 1992 ontvankelijk, maar niet
gegrond verklaarde; dat dit vonnis
bet verzet tegen bet vonnis van de
genoemde politierecbtbank van 24
juni 1992 ontvankelijk, maar niet
gegrond verklaarde; dat ingevolge
deze opeenvolgende beslissingen de
recbters de motivering en de beslissing van dit laatste vonnis overnemen;
Overwegende dat de recbters zodoende door eiser wegens samenloop van verscheidene overtredingen
van de Wegverkeerswet en van bet
Wegverkeersreglement onder meer
te veroordelen tot vervangende gevangenisstraffen waarvan de totale
duur acht maanden en achtentwintig dagen bedraagt, dit is meer dan
zes maand, zonder die straffen overeenkomstig artikel 60 van bet Straf(1) Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr. 6545 (A.C.,
1993, nr. 113, en R.W., 1993-94, 262 met noot A.
Vandeplas.

wetboek te verminderen tot het dubbele van het maximum van drie
maand zoals door artikel 40 van
voornoemd wetboek wordt voorgeschreven, die wetsbepalingen schenden;
En overwegende dat voor bet overige de substantie!e 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 beslist
over de vervangende gevangenisstraf; verwerpt de voorziening voor
bet overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van bet gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeel t eiser in
drie vierde van de kosten van zijn
voorziening; laat het overige vierde
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Recbtbank te Brussel, zitting
houdende in boger beroep.
7 december 1993 - 2e kamer Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 508
2e KAMER -

1°

8

december

1993

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 61,1.2° - KRUISPUNT ORANJEGEEL LICHT - REGELMATIG VOORBIJRIJDEN VAN DAT LICHT - LINKS AFSLAANDE CHAUFFEUR - VOORRANGSPLICHT.
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2° WEGVERKEER

WEGVERKEERSRE-

GLEMENT VAN 01-12-1975 {REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 19.3.3°- KRUISPUNT - RICHTINGSVERANDERING - LINKS AFSLAANDE
BESTUURDER - VOORRANGSPLICHT - TEGENLIGGER DIE DOOR EEN ORANJEGEEL
LICHT IS GEREDEN.

1° en 2° Krachtens art. 19.3.30 Wegver-

keersreglement moet de bestuurder
die op een kruispunt naar links afsla.at
voorrang verlenen aan de tegenligger,
wanneer laatstgenoemde het oranjegeel Iicht op een kruispunt regelmatig
is voorbijgereden (1).
(SAUTOIS R., SAUTOIS M. T. DE BISSCHOP, BUSINESS TRADE CONTACT B.V.B.A., SUN ALLIANCE

N.V.)
ARREST ( Ve1•taJing)

(A.R. nr. P.93.1093.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1993 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;

Nr. 508

voorbijgereclen toen het op oranjegeel stond » en dat << (verweerster),
gezien de ingewikkelde structuur
van het kruispunt, met het oog op
de veiligheid van de overige weggebruikers, het kruispunt zo snel mogelijk moest ontruimen in plaats
van erop te blijven staan door te
remmen na het Iicht te zijn voorbijgereden », beslist, enerzijds, dat,
toen het Iicht op oranjegeel sprang,
eerstgenoemde verweerster dat Iicht
zo dicht genaderd was dat zij niet
meer op voldoende veilige wijze kon
stoppen, anderzijds, dat zij het
kruispunt is overgestoken zonder de
overige weggebruikers in gevaar te
brengen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter,
nu hij oordeelde dat eerstgenoemde
verweerster artikel 61.1.2" van het
Wegverkeersreglement niet
had
overtreden, de beslissing dat eiseres
bij het linksafslaan voorrang diende

te verlenen aan verweerster (Valerie
Over het tweede middel :
Wat het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
61.1.2" van het Wegverkeersreglement vast oranjegeel Iicht betekent
dat het verboden is de stopstreep of,

zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan
van dat licht, zo dicht genaderd is,
dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen; zo dit Iicht bij
een kruispunt geplaatst is, mag de
bestuurder, die de stopstreep of het
Iicht in dergelijke omstandigheden
voorbijgereden is, het kruispunt
evenwel slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebruikers
niet in gevaar te brengen;
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben vastgesteld dat eerstgenoemde verweerster « het licht is
(1) Zie Cass., 10 april 1990, volt. terechtz.,
A.R. nr. 3390 (AC., 1989-90, nr. 477).

De Bisschop) die uit de tegenovergestelde richting naderde op de rijbaan die eiseres ging verlaten, naar
recht heeft verantwoord naar het
vereiste van artikel 19.3.3" van het
Wegverkeersreglement;
Dat het middel niet kan worden

aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zij n voorziening.
8 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Ghislain,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Simont.
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Nr. 509
Nx·. 509

ze KAMER -

8 december 1993

1° BEVOEGDHEID

EN AANLEG -

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VONNISGERECHT WAARBIJ DOOR AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN FEI'l'EN WAARVOOR HET WEL
EN FElTEN WAARVOOR HET NIET BEVOEGD
IS, AANHANGIG ZIJN GEMAAKT - ONBEVOEGDVERKLARING WEGENS SAMENHANG ONWETIIGHEID.

2° SAMENHANG -

STRAFZAKEN - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - VERSCHEIDENE AKTEN VAN AANHANGlGMAKING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE
FElTEN AANHANGIG GEMAAKT DOOR EEN
VAN DE AKTEN - ONBEVOEGDHEID VOOR DE
FElTEN VAN DE ANDERE AKTE - GEVOLG.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSEN VONNISGERECHT - ALLERLEI - VONNISGERECHT WAARBIJ DOOR AFZONDERLIJKE
BESCHIKKINGEN, ENERZIJDS, NIET GECORRECI'IONALISEERDE MISDADEN, ANDERZIJDS,
FElTEN WAARVOOR HET BEVOEGD IS, AANHANGIG ZIJN GEMAAKT - ARREST WAARBIJ
HET VONNISGERECHT ZICH WEGENS HET BESTAAN VAN SAMENHANG ONBEVOEGD VERKLAART - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARIN DEVERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET WERDEN AANGENOMEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN HET ARREST.

1° en 2° Wanneer bij een vonnisgerecht

door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt
waarvan sommige wel en andere niet
tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat
gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, terwijl het
zelf vaststelt dat de verschillende leiten samenhangend zijn (1).
3° Wanneer de raadkamer bij afzonder-

lijke beschikkingen een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, enerzijds, wegens als misdaad omschreven feiten waarvoor zij
geen verzachtende omstandig_heden
(1) en (2) Cass., 21 sept. 1988, AR. nr, 7032
(A.C., 1988.89, m. 44).
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heeft aangenomen, en anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd is, en het hoi van beroep zich op
grand van samenhang onbevoegd verklaart voor het geheel, vernietigt het
Hoi, op een verzoek tot Tegeling van
rechtsgebied, de beschikking van de
raadkamer waarin de vel'Zachtende
omstandigheden niet werden aangenomen, alsook het arrest van het hoi van
beroep, in zoverre het Jwf zich onbevoegd heeft verklaard t.a. v. de misdrijven waarvan het regelmatig kennis genomen had (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE CHOUAF)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.1425.1')
HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
op 26 oktober 1993 ingediend door
de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Brussel, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht :
Overwegende dat vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat tegen de beschikkingen, die op 18 december
1992 in de zaak I (nr. 17.98.10579/92
van de notities van de procureur des
Konings te Brussel) en op 18 november 1992 in de zaak II (nr.
17.86.102746/92 van die notities) door
de raadkamer zijn gewezen; dat het
arrest van het hof van beroep in
kracht van gewijsde is gegaan;
Dat nit de tegenstrijdigheid tussen die beslissingen een geschil
over rechtsmacht is ontstaan dat de
procesgang belemmert; dat er grand
bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Wat zaak I betreft :
Overwegende dat de feiten van de
telastleggingen A en B in zaak I, zoals ze zijn omschreven, met criminele straffen worden gestraft overeenkomstig de artikelen 461 en 467 van
het Strafwetboek, 1, 11, 28 van het
koninklijk besluit van 31 december
1930, en 2bis, § 2, a, van de wet van
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24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingstoffen en antiseptica;
dat de door die beschikking overgenomen feiten van de overige telastleggingen (C en D) samenhangend
schijnen te zijn;
Overwegende dat de op 18 december 1992 door de raadkamer in die
zaak gewezen beschikking geen verzachtende omstandigheden heeft
aangenomen voor de bovenvermelde
telastleggingen A en B, zodat de correctionele rechtbank niet bevoegd
was om ervan kennis te nemen;
Wat zaak II betreft :
Overwegende dat, wanneer bij
een vonnisgerecht door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot
zijn bevoegdheid behoren, dat gerecht zich niet wettig onbevoegd
kan verklaren voor de gehele zaak,
terwijl het zelf vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend
zijn;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank regelmatig kennis genamen heeft van de telastleggingen A,
B en C, die zijn overgenomen door
de op 18 november 1992 door de
raadkamer in zaak II gewezen beschikking;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat
de feiten, omschreven in de in de
zaak I gewezen beschikking van de
raadkamer niet wettig aan de kennisneming van het vonnisgerecht
waren onderworpen, niet met bevestiging van het beroepen vonnis kon
wijzen op het bestaan van samenhang tussen die feiten en de feiten,
omschreven in de in zaak II gewezen beschikking van de raadkamer;

Om die redenen, beslissingende
tot regeling van rechtsgebied; vernietigt de beschikking, die de raad-

Nr. 510

kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel op 18 december
1992 in de zaak I, nr. 17.98.10579/92
van de notities van de procureur des
Konings te Brussel gewezen heeft;
vernietigt het arrest van het Hof
van Beroep te Brussel van 15 september 1993, in zoverre het, met bevestiging van het beroepen vonnis,
het vonnisgerecht onbevoegd verklaart om uitspraak te doen in de
zaak II, nr. 17.86.102746/92 van de
notities van de procureur des Konings te Brussel; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissingen, wat die beslissingen betreft; verwijst zaak I, nr.
17.98.10579/92 naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel en verwijst zaak II, nr.
17.86.102746/92 naar het anders samengestelde Hof van Beroep te
Brussel.
8 december 1993 - 2e kamer - Voor·
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor·
zitter - Verslaggever: de h. Simonet Gelijkluidende conclusie van de h. J ans~
sens de Bisthoven, advocaat~generaal.

Nr. 510
1e

KAMER -

9 december 1993

1° LEVENSONDERHOUD -

HUWELIJK
- VERPLICHTINGEN UIT HET HUWELIJK KINDEREN - ONDERHOUDSVERPLICHTING ONDERHOUDSKOSTEN BIJDRAGEN RECHTEN VAN DE OUDERS - RECHT TEN Qp.
ZICHTE VAN DE ANDERE OUDER - SCHULD·
VORDERING - PERSOONLIJKE RECHTSVORDERING - GEVOLG.

Nr. 511
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2° HUWELIJK -

VERPLICHTINGEN UIT HET
HUWELIJK KINDEREN - ONDERHOUDSVERPLICHTING ONDERHOUDSKOSTEN BIJDRAGE - RECHTEN VAN DE OUDERS RECHT TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE OUDER - SCHULDVORDERING - PERSOONLIJKE
RECHTSVORDERING - GEVOLG.

3° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZA.
KEN - ALLERLEI - LEVENSONDERHOUD HUWELIJK - VERPLICHTINGEN UIT HET HUWELIJK - KINDEREN - ONDERHOUDSVERPLICHTING - ONDERHOUDSKOSTEN - BIJDRAGE - RECHTEN VAN DE OUDERS RECHT TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE OUDER - SCHULDVORDERING - PERSOONLIJKE RECHTSVORDERING - GEVOLG,

1°, 2° en 3° Wanneer een van de ouders

van de andere ouder diens bijdrage
vordert in de kosten voor onderhoud
en opvoeding van de gemeenschappe·
Jijke kinderen, is de beslissing van de
rechter niet naar recht verantwoord,
als hij, nadat hij heeft geoordeeld dat
de eiser aldus een persoonlijke rechtsvordering instelt op grand van zijn eigen schuldvordering ten opzichte van
de andere ouder, deze niettemin toestaat zijn bijdrage rechtstreeks in handen van zijn kinderen te betalen. (Artt.
203, § 1, en 203bis, B.W.; art. 1138, 2',

Ger.W.)

(Q, •• T. M...)

levensonderhoud, opvoeding en een
passende opleiding verschuldigd. Indien de opleiding niet voltooid is,
loopt de verplichting door na de
meerderjarigheid van het kind »;
Dat luidens artikel 203bis van het
Burgerlijk Wetboek, onverminderd
de rechten van het kind elk van de
ouders van de andere ouder diens
bijdrage kan vorderen in de kosten
die voortvloeien uit artikel 203, § 1;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres tegen verweerder
een « persoonlijke rechtsvordering
instelt, die gegrond is op haar eigen
schuldvordering jegens de vader »;
Dat het arrest dat verweerder toestaat zijn bijdrage rechtstreeks in
handen van zijn kinderen te betalen, voormelde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

9 december 1993 - 1e kamer - Voor-zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Dassesse en Simont.

ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. 9621)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, als rechtscollege op verwijzing
uitspraak doende;
Gelet op het arrest van het Hof
van 13 december 1990 (1);
Over het vijfde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 203, § 1,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
<< de ouders zijn aan hun kinderen
(1) A.R. m. 8850 (A. C., 1990·91. m. 199).

Nr. 511
1e

KAMER -

9 december 1993

1° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHTEINDE (OPZEGGING, VERLENGING, TERUGKEER, ENZ.) - OPZEGGING - NIETIGHEID BERUSTING - GELDIGHEID - VEREISTE.

2° VRUCHTGEBRUIK.
BEWONING

GEBRU!K EN

VRUCHTGEERUIK
PACHT - EINDE - OPZEGGING - OPZEGGING DOOR DE ELOTE EIGENAAR - NIETIGHEID - BEVESTIGING DOOR DE VRUCHTGEERUIKER - GELDIGHEID - VEREISTE.
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3° BERUSTING -

GELDIGHEID -

VEREIS-

TE.

4°

AFSTAND VAN RECHT HElD -

VEREISTE,

5° SCHENKINGEN

EN

TEN -

SCHENKING EEN ONROEREND GOED VWED OP DE PACHT.

6°

GELDIG·

TESTAMENSCHENKING
INKORTING -

VAN
IN-

HUUR VAN GOEDEREN- ALLERLEI
- SCHENKING - SCHENKING VAN HET VERPACHTE ONROEREND GOED - INKORTING INVLOED OP DE PACHT.

1°, 2°, 3o en 4° De rechter die oordeelt,
enerzijds, dat een opzegging van een
pachtovm·eenkomst nietig is omdat ze
aileen door de blote eigenaar is gegeven, anderzijds, dat die nietigheid,
daar zij betrekkelijk is, aileen kan
worden aangevoerd door de beschermde persoon, te weten, respectievelijk,
door de vruchtgebruiker en door de
pachters, beslist wettig dat zowel de
vruchtgebruiker als de pachters a.fstand ervan hebben gedaan zich op de
nietigheid van de litigieuze opzegging
te beroepen, wanneer uit de rechterlifke beslissing blijkt dat de vruchtgebruiker de opzegging heeft bevestigd
en dat de pachters e1in hebben berust,
wei wetend dat ze gebrekkig was (1).

(Artt. 1044 en 1045 Ger.W.)

5° en 6o De inkorting van een schenking

van een onroerend goed die het beschikbaar gedeelte overschrijdt, laat
de door de begiftigde toegekende pacht
bestaan.
(DEBOUVRIE, TRENTESEAUX
T. DE CAMPRY DE BAUDIMONT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9624)

HET HOF; - Gelet. op het bestreden vonnis, op 5 mei 1992 door de
(1) Zie Cass., 6 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957,
I, 361) met cone!. van proc.-gen. Hayoit deTermicourt.

Nr. 511

Rechtbank van Eerste Aanleg te
Doornik in hager beroep gewezen;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 4, 7, 8, 11, 12, 56 van afdeling III van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving en
van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders
van landeigendommen, zeals de bepalingen van de artikelen 7, 8, 11 en 12 waren
opgesteld v66r hun vervanging bij de
wet van 7 november 1988 tot wijziging
van de wetgeving betreffende de pacht
en de beperking van de pachtprijzen, 44
van de voornoemde wet van 7 november
1988 en 1338 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het vonnis van 31 oktober
1990 van de Vrederechter van het eerste
kanton te Doornik, voor recht zegt dat
de eisers sedert 1 oktober 1989, zonder
titel noch recht, de drie percelen grand
te Molenbaix bezetten, en hen veroordeelt om die gronden te verlaten en ter
vrije en volledige beschikking van verweerder te stellen, op grand dat « moet
worden aangenomen dat de door (ver~
weerder), die toen naakte eigenaar van
de gronden was, gedane opzegging daardoor van bij de oorsprong gebrekkig is;
... dat zowel de Pachtwet als de wet op
het vruchtgebruik uitsluitend prive~be~
Iangen betreffen en bijgevolg niet van
openbare orde zijn; ... dat bijgevolg, in
tegenstelling tot hetgeen de (eisers) beM
weren, de schending van die bepalingen
geen volstrekte nietigheid tot gevolg
heeft maar slechts een betrekkelijke nietigheid, die vatbaar is voor bevestiging;
... dat de nietigheid in die onderstelling
aileen kan worden aangevoerd door de
enige persoon die de wet heeft willen beschermen; dat (de eisers) geen recht heb~
ben om dat te doen; ... dat bovendien al·
leen de vruchtgebruiker, wijlen Rene de
Cambry de Baudimont, eveneens de door
zijn zoon Gaeten gedane opzegging kon
bevestigen; ... dat het op 1 november
1989 door Rene de Cambry de Baudi·
mont ondertekende stuk te dezen " de
wilsuitin~ uitmaakt waardoor de ' beschermde ' afstand doet van het recht de
nietigheid van de onregelmatige akte te
vorderen "; ... dat die bevestiging de opzegging geldig heeft verklaard die daardoor definitief onaantastbaar is geworden; ... dat die opzegging intussen geldig
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uitwerking had gekregen en aldus de instemming van (de eisers) had gekregen;
... ; dat (de eisers) aldus door hun schrijven van 8 juni 1986 de onherroepelijke
wijze met de akte van opzegging hebben
ingestemd »,
terwijl, enerzijds, nu de bepalingen
van de Pachtwet inzake de geldigheid en
de gevolgen van de opzegging die de verpachter ter kennis van de pachter
brengt, bepalingen van dwingend recht
zijn ten voordele van de pachter, de eisers, -als pachters van de litigieuze landbouwgronden, de personen waren die de
wet heeft willen beschermen en die bijgevolg het recht hebben de nietigheid
van de door verweerder, de naakte eigenaar van de bewuste gronden, ter kennis
gebrachte opzegging aan te voeren; anderzijds, nu de bevestiging door de
vruchtgebruiker van de alleen door de
naakte eigenaar gedane opzegging, ingevolge artikel 1338 van het Burgerlijk
Wetboek, aileen terugwerkende kracht
tot de datum van de bevestigde akte kan
hebben op voorwaarde dat zij de sedertdien door derden verworven rechten niet
aantast, de eisers, die derden zijn in de
bevestigende akte tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, de nietigheid van de opzegging konden aanvoeren, niettegenstaande de vruchtgebruiker
de nietige opzegging bevestigt; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis niet wettig beslist: 1° dat de eisers « geen recht »
hebben om de nietigheid aan te voeren
van de door verweerder gedane opzegging (schending van de artikelen 4, 7, 8,
11, 12, 56, van de Pachtwet van 4 november 1969 en 44 van de wet van 7 november 1988); zo dat de bevestiging van de
nietige opzegging door de vruchtgebruiker die opzegging geldig heeft verklaard,
waardoor zij « definitief onaantastbaar »
is geworden, zelfs ten aanzien van derden of door derden zoals de eisers
(schending van artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek); 3° dat de geldig verklaarde opzegging ab initio geldig uitwerking heeft gehad en aldus op 8 juni
1986 door de eisers op onherroepelijke
wijze is goedgekeurd of bijgetreden
(schending van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Overwegende dat, enerzijds, het
bestreden vonnis, met betrekking
tot de verhouding tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar,
verweerder, oordeelt dat de nietigheid aileen kan worden aangevoerd
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door de enige persoon die de wet
heeft willen beschermen, de vruchtgebruiker, dat de eisers geen recht
hebben om dat te doen, dat alleen
de vruchtgebruiker, wijlen Rene de
Cambry de Baudimont, de door zijn
zoon, verweerder, op 8 juni 1986 gedane opzegging kon bevestigen, dat
het op 1 november 1989 door de
vruchtgebruiker ondertekende stuk
te dezen de wilsuitdrukking uitmaakt krachtens welke de beschermde afstand doet van zijn
recht om de nietigheid van de onregelmatige akte te vorderen, dat die
bevestiging de opzegging geldig
heeft verklaard en haar definitief
onaantastbaar heeft gemaakt;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, anderzijds, inzake de betrekkingen tussen de eisers, pachters,
en verweerder, de naakte eigenaar,
oordeelt dat de door laatstgenoemde
gedane opzegging bij de oorsprong
gebrekkig was, maar dat die opzegging de instemming heeft gekregen
van de eisers « die volledig op de
hoogte waren van de toestand aangezien zij hun pachtgeld aan de
(vruchtgebruiker) betaalden », en
dat zij daardoor op onherroepelijke
wijze de opzeggingsakte hebben
aangenomen;
Dat het bestreden vonnis door die
vermeldingen, die inhouden dat zowel de vruchtgebruiker als de pachters afstand hebben gedaan van het
aanvoeren van de nietigheid van de
litigieuze opzegging met kennis van
het gebrek ervan, zijn bes!issing dat
de eisers sedert 1 oktober 1989 de litigieuze percelen zonder titel noch
recht bezetten, naar recht verantwoordt;
dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 826, 830, 832, 843, 844, 866,
913, 915, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 929
en 930 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat de rechtbank, op een vordering van de eisers waarin wordt gevraagd de uitspraak uit te stellen tot de
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staat van vereffening van de nalatenschap van de heer Rene de Cambry de
Baudimont is vastgelegd, op grand dat,
nu de schenking aan verweerder van de
aan de eisers verpachte gronden, « vatbaar is voor inbreng of althans voor inkorting, de goederen eventueel uit het
vermogen van (verweerder) kunnen verdwij nen » ( aanvullende conclusie van de
eisers, bladzijde 3), erop heeft gewezen
dat « wijlen Rene de Cambry de Baudimont, bij akte van 14 maart 1983 van notaris Luc Anciaux, de (naakte eigendom)
van de in de litigieuze opzegging aangewezen gronden aan zijn zoon GaBten de
Cambry de Baudimont (verweerder) had
geschonken, maar als voorschot op het
erfdeel en met vrijstelling van inbreng
in natura in zijn nalatenschap », en vervolgens de vordering tot uitstel van de
uitspraak afwijst op grand dat « de door
de (eisers) aangevoerde onverdeeldheid
bijgevolg geen invloed heeft op het onderhavige geschil met name in zoverre
de zeer eventuele inkorting ... van de bewuste schenking niet in natura zou gebeuren en dat de litigieuze gronden aldus het vermogen (van verweerder) niet
zouden verlaten »,
te'I'wijl de inkorting van de schenkingen, die het beschikbaar gedeelte van
een nalatenschap overschrijden en de inbreng van schenkingen in het kader van
de verrichtingen van verdeling van een
nalatenschap twee verschillende juridische begrippen zijn, als beginsel geldt
dat de inkorting van schenkingen in natura gebeurt behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, zodat het bestreden vonnis, door te beslissen dat de
eventuele inkorting van de litigieuze
schenking niet in natura zal gebeuren
omdat zij van de inbreng in natura was
vrijgesteld, zonder aan te geven of een
van de wettelijke uitzonderingen op het
beginsel van de inkorting in natura te
dezen van toepassing kon zijn, gegrond
is op een verwarring van de begrippen
inbreng en inkorting, en bijgevolg de
verwerping van de vordering tot uitstel
niet naar recht verantwoordt (schending
van aile in het middel aangewezen wettelijke bepalingen met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet) en, althans,
het Hof van Cassatie niet in staat stelt
de wettelijkheid van de tot staving van
de verwerping van de genoemde verdering gegeven redenen te toetsen (schending van artikel 97 van de Grondwet);

Overwegende dat, nu de beslissing
van het bestreden vonnis orp. de vor-

Nr. 512

dering tot uitstel van de eisers niet
aan te nemen naar recht verantwoord is door het feit dat de inkorting van een schenking van een onroerend goed die het beschikbare
gedeelte overschrijdt de door de begiftigde gegeven pacht laat bestaan,
de schending van de in het middel
aangewezen bepalingen de wettelijkheid van die beslissing niet kan aantasten en bijgevolg niet tot cassatie
kan leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
. voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
9 december 1993 -

1e kamer -

Voor-

zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.

Nr. 512
1e

KAMER -

9 december 1993

1° SCHENKINGEN

EN

TESTAMEN-

TEN -

TESTAMENT - LEGAAT - LEGAAT
ONDER ALGEMENE TITEL - LEGAAT ONDER
BIJZONDERE TITEL - BEGRIPPEN.

2° ERFENISSEN -

VERBORGEN HOUDEN
VAN NALATENSCHAP - HELER - OVERLIJDEN - ERFGENAAM VAN DE HELER - GEVOLG \'AN HET VERBORGEN HOVDEN.

Nr. 512
3° ERFEN!SSEN

VERBORGEN HOUDEN

VAN NALATENSCHAP - HELER - OVERLIJDEN ERFGENAAM VAN DE HELER PLAATSVERVULLING - GEVOLG.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - BEGRIP EN
AARD VAN EEN REDEN - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN
- BEGRIP.
50
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HOOFDEL!JKHE!D - GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT - VERBORGEN HOUDEN VAN
NALATENSCHAP.

6° ERFEN!SSEN -

VERBORGEN HOUDEN
VAN NALATENSCHAP- HOOFDELLJKHEID.

1° Wanneer een erflater zijn nalatenschap heeft verdeeld onder legataris-

sen, met toekenning aan een ieder van
een eventueel tot een maximumbedrag
beperkt erfdeel, is het niet mogelijk

dat op de dag van het overlijden reeds
wordt vastgesteld waarop de legatarissen recht hebben, aangezien het bedrag van het aan een ieder toekomend
erfdeel eerst na de vereffening en verdeling kan worden bepaald,- zodanige
Jegaten zijn derhalve geen legaten onder bijzondere titel, maar wei legaten
onder algemene titel. (Artt. 1010 en
1014, eerste lid, B.W.)

2° en 3° De bij plaatsvervulling geroepen
erfgenaam erft uit eigen hoofde (1) en
staat dus niet in voor de gevolgen van
het verborgen houden van de nalatenschap waaraan de vertegenwoordigde
persoon zich schuldig zou hebben gemaakt,- degene wiens rechtsvoorganger
nag in leven was bij het openvallen
van de litigieuze nalatenschap komt,
daarentegen, niet tot die nalatenschap
bij plaatsvervulling en hij heeft derhalve geen andere rechten dan die welke
hij van zijn rechtsvoorganger heeft
verkregen. (Artt. 739 tot 744 en 792
B.W.)
4° De aangevoerde tegenstrijdigheid in

de redenen waarvan het onderzoek onderstelt dat het Hoi wetsbepalingen
uitlegt waarvan de bestreden beslissing toepassing maakt, staat niet gelijk met een gebrek aan redenen en
(1) Cass., 27 maart 1879 (Bull. en Pas., 1879,
I, 188).

houdt dus geen verband met het vormvoorschrilt van art. 97 Gw. (2).
5° en 6° Een gemeenschappelijke lout,
d. w.z. een lout waardoor meerdere personen bijdragen tot het ontstaan van
een schadeverwekkend feit, geeft aanleiding tot hoofdelijke aansprakelijkheid (3); dit is met name het geval bij
een gemeenschappelijke lout die wordt
begaan om de nalatenschap verborgen
te houden. (Artt. 792 en 1202 B.W.)
(F... E.A. T. F ... E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9660)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1992 door het
hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 792 en 1010 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na met eigen redenen en met die van de eerste rechter te
hebben vastgesteld, dat « ( •.. ) de oorspronkelijke rechtsvordering van de (verweerders) ertoe strekte, enerzijds, voor
recht te horen zeggen dat de (eiseressen)
zowel in hun eigen naam als in hun hoedanigheid van erfgenamen van wijlen
hun vader en grootvader, Lucien Florin,
bijna de hele nalatenschap van wijlen
Rene Florin, die onder voorbehoud op
8.000.000 frank is geschat, verborgen
hebben gehouden, met aile gevolgen van
dien, en anderzijds, hen te doen veroordelen om aan (de huidige verweerders)
de in het testament van wijlen Rene Florin bedoelde legaten af te geven »; dat de
verweerders in hager beroep vorderden
dat voor recht wordt verklaard « dat de
(eiseressen), zowel in hun eigen naam,
als in hun hoedanigheid van erfgename
van wijlen hun vader en grootvader, bijna de hele nalatenschap van wijlen Rene
Florin verborgen hebben gehouden of, althans instaan voor de gevolgen van de
verberging door Lucien Florin »; dat
« bijgevolg voor recht zou worden verklaard dat zij, in hun tweevoudige hoe(2) Cass., 14 dec. 1990, A.R. nr. 7176 (A.C.,
1990·91, nr. 204) en 9 sept. 1993, A.R. nr. 9426,
supra, nr. 337, motivering.
(3) Zie Ca.s., 15 feb. 1974 (A.C., 1974, 661).
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danigheid, al hun rechten verliezen in de
weggemaakte en verborgen gehouden
goederen en waarden, welke rechten bij
het deel van de (verweerders) zullen
worden gevoegd, zowel krachtens de re~
gels inzake erfopvolging bij testament,
als volgens de regels inzake wettelijke
erfopvolging vermits de (verweerders)
oak wettelijke erfgenamen zijn van hun
oom Rene Florin (... ); (dat), bij een op 16
januari 1974 v66r notaris Victor Van
Droogenbroeck gedicteerd authentiek
testament, Rene Florin: - zijn broer,
Lucien Florin, als algemeen legataris
aanstelt met de verplichting om een aantal legaten uit te voeren; - zijn nalatenschap in 60/60sten verdeelt en zijn legaten als volgt beperkt: 1} aan zijn broer
Marcel Florin (thans overleden) 5/60sten
met een maximum van 500.000 frank,
2) aan zijn nicht Huguette Florin (eerste
eisers) 5/60sten met een maximum van
500.000 frank, 3} aan zijn nicht Jeannine
Florin (moeder van de derde eiseres)
7,5/60sten met een maximum van 750.000
frank, 4) aan zijn nicht Christiane Florin
(tweede eisers) 5/60sten met een maximum van 500.000 frank, 5) aan zijn neef
Georges Florin (tweede verweerder)
3/60sten met een maximum van 300.000
frank, 6) aan zijn nee£ Emile Florin
(vierde verweerder) 5/60sten met een
maximum van 500.000 frank, 7) aan zijn
nicht Yvonne Florin (eerste verweerster)
3/60sten met een maximum van 300.000
frank, 8) aan zijn neef Jean Florin (vijfde verweerder) 3/60sten met een maximum van 300.000 frank, 9) aan zijn nee£
Robert
Florin
(derde
verweerder)
3/60sten met een maximum van 300.000
frank (... ); dat volgens dat testament het
overige naar Lucien Florin gaat en elke
legataris de erfrechten betaalt op " het
aandeel dat hem toekomt" », de verdering ontvankelijk verklaart, die de verweerders tegen de eiseressen op grand
van artikel 792 van het Burgerlijk Wethoek hebben ingesteld ten einde
laatstbedoelden te doen veroordelen om
de weggemaakte goederen weer in te
brengen in de boedel van de nalatenschap van Rene Florin en aile recht op
die goederen en rechten hierop te doen
verliezen, op grand: « 1) dat (de eiseressen} betogen dat de (verweerders) aileen
maar bijzondere legatarissen zijn, waardoor ze geen vorderingen op grand van
bedrieglijke verberging van nalatenschap ex artikel 792 van het Burgerlijk
Wetboek kunnen instellen; dat de eerste
rechter, integendeel, terecht beslist dat
de legaten die aan de partijen bij testa-
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ment van wijlen Rene Florin zijn toegekend, legaten onder algemene titel zijn;
dat het testament van Rene Florin aan
de partijen een percentage op het hele
vermogen van de nalatenschap toekent;
dat ze door de vaststelling van maxima
geen bijzondere legataris zijn geworden,
vermits het enkel gaat om een subsidiaire beperking nadat het globaal aandeel
van iedere rechthebbende is vastgesteld,
op het hele vermogen van de nalatenschap; dat de rechtsvordering van (de
verweerders), de erfgerechtigde legatarissen onder algemene titel, dat wil zeggen al wie betrokken is bij de verdelings- en vereffeningsverrichtingen van
de nalatenschap, derhalve ontvankelijk
is; (... ) dat voorts, de eerste rechter de
rechtsvordering terecht ontvankelijk verklaart van de oorspronkelijke eisers,
thans (verweerders) tegen de (eiseressen} in hun eigen naam en wegens hun
individuele handeling als betrokkenen
bij de uiterste wilsbeschikkingen van Rene Florin, op welke handeling in voorkomend geval artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek inzake verberging van de
nalatenschap van toepassing is; dat de
(verweerders), tenslotte, aan het beroepen vonnis verwijten dat het (hun)
rechtsvordering niet ontvankelijk heeft
verklaard, die zij tegen de (eiseressen) in
hun hoedanigheid van erfgenamen van
hun eigen overleden vader, Lucien Florin, hebben ingesteld wegens de als verberging van nalatenschap bestempelde
handeling, die te zijnen laste zou bewezen zijn, welke vordering na het overlijden van die persoon is ingesteld, zoals
trouwens de beschikking van buitengevolgingstelling van de raadkamer van de
Raadkamer van Eerste Aanleg te Brussel aangaande die persoon werd uitgesproken; dat die enkele omstandigheid
dat de rechtsvordering van de (verweerders) tegen de (eiseressen) in hun hoedanigheid van erfgenamen van Lucien Florin na het overlijden is ingesteld, geen
invloed heeft op de ontvankelijkheid, in
zoverre de (verweerders) in feite betogen
dat de (eiseressen) op de hoogte waren
van hun vaders handeling - die zij verberging van nalatenschap heten - en te
kwader trouw omdat ze hadden deelgenomen aan de door hem gepleegde verberging en eveneens - dat wil zeggen te
kwader trouw - bij het openvallen van
de nalatenschap van Rene Florin, voordeel hebben willen halen uit de - litigieuze - door hun rechtsvoorganger gepleegde verberging van nalatenschap
door ten aanzien van de (verweerders)
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een toestand te scheppen die de verde~
ling van de erfenis vervalst; dat de
rechtsvordering van (de verweerders), in
die mate waarbij in werkelijkheid de
handeling zelf van de (eiseressen) wordt
bedoeld, oak ontvankelijk is »;

terwijl, eerste onderdeel, verberging
van nalatenschap waarop de burgerlijke
straffen van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk zijn, bestaat in
iedere kunstgreep van een erfgenaam
om een gelijke verdeling te beletten; ofschoon op de die bepaling gegronde
rechtsvordering ten einde de heler elk
recht in de weggemaakte goederen te
doen verliezen, door een legataris onder
algemene titel kan worden ingesteld, zij
echter niet kan worden ingesteld door
een legataris onder bijzondere titel, die
aangezien hij geen aandeel heeft in alle
goederen of in de roerende en/of onroerende goederen, geen deelgenoot is; luidens artikel 1010 van het Burgerlijk Wethoek, een legaat onder algemene titel
dat is waarbij de erflater een gedeelte
vermaakt van de goederen waarover hij
volgens de wet mag beschikken, zoals de
helft, een derde of al zijn onroerende
goederen of al zijn roerende goederen, of
een bepaald gedeelte van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen, vermits ieder ander legaat
slechts een beschikking onder bij zondere
titel is; het legaat onder algemene titel
derhalve dat is waarbij de legataris recht
heeft op eeD. gedeelte van de algemeenheid van de goederen, of enkel op de algemeenheid van de roerende of onroerende goederen of een gedeelte ervan;
geen Iegaat onder algemene titel is dat
waarbij de erflater een gedeelte van de
erfenis vermaakt met vaststelling van de
rechten van de legataris tot gevolg heeft
dat hij geen aanspraak kan maken op de
algemeenheid; eruit volgt dat het arrest,
dat oordeelt « dat de legaten die door het
testament van wijlen Rene Florin aan de
partijen zijn toegekend, legaten onder algemene titel zijn; (hun bij dat testament)
een percentage op het hele vermogen
van de nalatenschap is toegekend » en
« zij door de vaststelling van maxima
geen bijzondere legataris zijn geworden,
vermits het enkel gaat om een subsidiaire beperking nadat het globaal aandeel van iedere rechthebbende op het hele vermogen van de nalatenschap is
vastgesteld », het wettelijk begrip « legaat onder algemene titel » miskent
(schending van artikellOlO van het Burgerlijk Wetboek); de beslissing dat de

1041

rechtsvordering inzake heling van nalatenschap ontvankelijk is, in zoverre zij
door de verweerders als erfgerechtigde
legatarissen onder algemene titel is ingesteld, derhalve niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 792 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de strafbepaling van
artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek
volgens welke hij die goederen van een
nalatenschap verborgen houdt, geen
recht heeft op enig deel van de weggemaakte goederen enkel toepasselijk is op
de erfgenamen, te weten een ieder die
betrokken is bij de verdeling; de bij zondere legataris geen deelgenoot is; het arrest dat, om de in het eerste onderdeel
van het middel bestreden redenen, oordeelt dat de eiseressen legatarissen onder algemene en niet onder bijzondere
titel zijn, het wettelijk begrip « legaat
onder algemene titel » miskent en derhalve artikel 1010 van het Burgerlijk
Wetboek schendt; de beslissing dat de
rechtsvordering van de verweerders ontvankelijk is in zoverre zij tegen de eiseressen is gericht, op grand van hun persoonlijke handeling als legataris onder
algemene titel, niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 792 van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar het beroepen vonnis, vaststelt dat Rene Florin, bij
testament van 16 januari 1974, zijn
broer Lucien Florin als « algemeen
legataris » heeft aangesteld, met de
verplichting dat hij een aantal !egaten zou uitvoeren; dat Rene Florin
zijn nalatenschap onder meer, onder
de eiseressen en de verweerders, in
zestig zestigsten heeft verdeeld, namelijk samen 39,50/60sten, dit is het
gedeelte in zestigsten voor elkeen,
welk gedeelte beperkt is tot een maximum dat, volgens de legataris, van
300.000 frank tot 75.000 frank
schommelt, terwijl het overige naar
Lucien Florin gaat;
Overwegende dat luidens artikel
1010, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, een legaat onder algemene
titel dat is waarbij de erflater een
gedeelte vermaakt heeft van de goederen waarover hij volgens de wet
mag beschikken, zoals de helft, een
derde, of al zijn onroerende goede-
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ren, of al zij n roerende goederen, of
een bepaald gedeelte van a! zijn onroerende goederen of van al zijn
roerende goederen;
Dat artikel 1014, eerste lid, van
hetzelfde wetboek over « de bijzondere legaten "• bepaalt dat eider zuiver en onvoorwaardelijk legaat, aan
de legataris, van de dag van het
overlijden van de erflater af, een
recht op de vermaakte zaak verleent, welk recht op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden overgaat;
Overwegende dat te dezen, uit
de uiterste wilsbeschikkingen van
het testament van Rene Florin volgt
dat, van de dag van zijn overlijden
af, zijn legatarissen recht hadden op
een gedeelte, dat eerst na de vereffening en verdeling zou worden
vastgesteld, met dien verstande dat,
indien het gedeelte grater was dan
een overeenkomstig de legataris
veranderlijk bedrag, dat dee! zou
verminderd worden; dat eruit volgt
dat van de dag van het overlijden
a£, niet kan worden uitgemaakt
waarop de legatarissen recht hebben en dus dat zij niet de hoedanigheid van bijzondere legatarissen
kunnen hebben;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 792, 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grandwet en van het beginsel inzake de autonomie der procespartijen,
doordat het arrest beslist dat de eerste
en tweede eiseressen - dochters van
Lucien Florin - maar ook de derde eiseres - die in de rechten komt van haar
moeder, Jeannine Florin, zelf dochter
van Lucien Florin, - « actief, alleen en
met hun vader Lucien Florin samen het
vermogen van Rene Florin hebben beheerd en door hun handelingen bewust
en te kwader trouw deel hebben genamen aan het wegmaken en verbergen
van goederen uit de nalatenschap van
Rene Florin en dat zij die toestand te
kwader trouw samen hebben verstopt
om de verdeling van de nalatenschap te
vervalsen en voordeel eruit te halen » en
hen hoofdelijk veroordeelt tot teruggave
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aan de boedel van de nalatenschap van
Rene Florin, van de tegenwaarde der
weggemaakte en verborgen goederen, te
weten 5.000.000 frank, waarop ze aile
rechten verliezen, om de redenen, die
thans als volledig overgenomen worden
beschouwd, en in substantie, dat volgens
de aangifte van nalatenschap op 25 juni
1980, die Lucien Florin in zijn hoedanigheid van algemeen legataris heeft opgemaakt, het netto-actief van de nalatenschap 723.770 frank bedraagt, « dat uit
het onderzoek van de klacht van de (verweerders), dat met een beschikking van
buitenvervolgingstelling van Lucien Florin, na zijn overlijden werd afgesloten,

blijkt dat Jaatstgenoemde van 1973 tot
1979, van de rekeningen van zijn broer
Rene Florin, van wie hij volmacht had

gekregen, 8.578.278 frank had afgehaald,
waarvan hij 2.930.000 frank in aandelen
of leningen, op naam van Rene Florin
had wederbelegd; uit de stukken van het
strafrechtelijk vooronderzoek, alsmede
uit het fiscaal onderzoek betreffende de
erfrechten (... ) onder meer valt af te leiden dat de laatste aankoop van 500.000
frank voor leningen bij de Belgische

Staat 1978/88 op 1 oktober 1979 is ge·
schied, dit is amper drie maand v66r het
overlijden van Rene Florin; dat zodanige
waarde niet onmiddellijk speculatief is
of dadelijk opnieuw kan worden verkocht; dat daarvan evenmin als van de
andere waarden, enig spoor is teruggevonden of is vermeld in de aangifte van
nalatenschap door de enkele (eiseressen) »; dat de eiseressen samen met Anne-Marie Dinsart een rekening hebben
geopend en een bankkluis hebben genamen, dat zij heel goed op de hoogte wa~
ren niet enkel van de aan hen en Dame
Dinsart in blote eigendom toebehorende
onverdeelde goederen, maar ook van de
inkomsten van die aan Rene Florin toebehorende waarden waarvan geen enkel
materieel spoor is teruggevonden; dat uit
de brief van 5 oktober 1978 van Jeannine
Florin aan « Anne-Marie en Jean » blijkt
dat de eiseressen hun zieke vader Lu~
cien Florin bij « oom Rene Florin » vervingen; dat de eiseressen geen uitleg verstrekken over wat er gebeurd is met de
inkomsten van het vermogen in hun bezit en die aan Rene Florin toekwamen,
waarvan zij dus op de hoogte waren, terwijl hun vader dat vermogen werkelijk
als gemachtigde van Rene Florin beheerde; dat in het afschrift van de brief van 6
februari 1980 van Christiane Florin aan
Anne-Marie en Jean Dinsart wordt voor~
gesteld dat de « huidige effecten bij An~
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Hyp » tussen de eiseressen en Anne-Mavan artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
rie worden verdeeld en dat de erbij
gevoegde lijst die waarden opgeeft voor
een totaal bedrag van 4.475.000 frank
waarvan de verdeling wordt voorgesteld
die thans wegens het overlijden van
Rene Florin mogelijk is geworden, en
ook een verificatie inhoudt door middel
van de interesten van 403.487 frank per
jaar, wat erop wijst dat - rechtstreeks
of onrechtstreeks - geweten was welk
vruchtgebruik Rene Florin uit dat vermogen aileen jaarlijks genoot; dat het
getypte stuk "nalatenschap Denise Dinart - afsluiting der rekeningen per 20
oktober 1980" gewag maakt "van het
deel van tante Denise" (Dinsart) dat
4.965.408 frank bedraagt, maar van het
overige dat aan Anne-Marie Dinsart toekomt aftrekt, " wat aan de nalatenschap
Rene Florin naar evenredigheid verschuldigd was - de interesten 1980 : 112.138 frank'\ welk bedrag grater (was
dan het banktegoed en het geld die aangegeven werden in de nalatenschap van
Rene Florin) »; dat de eiseressen het
zichtbaar roerend vermogen van Rene
Florin kenden en dat zij dit vermogen en
ook wat in onverdeeldheid was tussen
Rene Florin en de nalatenschap van wijlen Denise Dinsart met Anne-Marie Dinsart hebben verdeeld; dat Lucien Florin
voor verrichtingen bij het Gemeentekrediet steeds vergezeld was van zijn dochters, dat hij zeer slechtziend was en wegens zijn hoge leeftijd bijzondere hulp
nodig had en dat de verklaringen van de
eiseressen tijdens het strafrechtelijk
vooronderzoek ruimschoots zijn tegengesproken door de nieuwe stukken die
door de verweerders werden overgelegd;
. terwijl, eerste onderdeel, het tegenstijdtg is te oordelen, enerzijds, dat de aangifte van nalatenschap van 25 juni 1980
door Lucien Florin is opgemaakt en anderzijds, dat van bepaalde waarden geen
spoor te vinden is of geen melding is gemaakt in de door de eiseressen aileen
opgemaakt aangifte van nalatenschap;
het arrest, indien het zijn beslissing dat
de eiseressen de nalatenschap hebben
verborgen gehouden, hierop steunt dat
zij die waarden niet in de aangifte van
nalatenschap hebben vermeld, op tegenstrijdige redenen is gegrond (schending
van artikel 97 van de Grondwet); het bovendien, nu de partijen het in hun conclusie eens waren om te zeggen dat Lucien Florin de aangifte van nalatenschap
had opgemaakt, tussen hen een geschil
doet ontstaan waarvan het bestaan door
hun conclusie was uitgesloten (schending

Wetboek. en van het beginsel inzake de
autonomte der procespartijen);
tweede onderdeel, zo als zeker uit de
door het arrest vastgestelde feitelijke gegevens valt af te leiden dat de dochters
van Lucien Florin - te weten de eerste
en de tweede eiseres - niet hebben gezegd dat zij op de hoogte waren van de
o~vang van vermogen waarvan zij blote
e1genaar waren, van de verrichtingen in
verband ermee en van de opbrengst ervan, daaruit echter niet volgt dat de eiseressen, en inzonderheid de derde eiseres
wist welk kapitaal Rene Florin in vall~
eigendom bezat, welke verrichtingen in
verband ermee zijn gedaan en wat het
opbracht en, derhalve, dat zij alle drie
betrokken waren bij de verhoging van
dat kapitaal; het arrest het materieel bestanddeel van de erfrechtelijke heling
namelijk het wegmaken van goedere~
van de nalatenschap ten belope van
5.000.000 frank door de eiseressen afle_idt uit gegevens die die gevolgtrekking
met verantwoorden; het derhalve het
wettelijk begrip « feitelijk vermoeden »
(schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek) en het be·
grip « verborgen houden van nalatenschap » (schending van artikel 792 van
het ·Burgerlijk Wetboek) miskent:

Wat het eerste onderdeel betreft:
O_v<;rw~gende dat het niet tegenstriJdlg 1s te zeggen, enerzijds, dat
Lucien Florin op 25 juni 1980 in zijn
hoedanigheid van algemeen legatarts van zijn broer Rene Florin een
aangifte van nalatenschap heeft opgemaakt en, anderzijds, dat de eiseressen alleen een aangifte van nalatenschap hebben opgemaakt, nu het
arrestvaststelt dat die eiseressen op
24 mm 1984 een aanvullende aangifte in de nalatenschap van Rene Flo·
rin hebben opgemaakt, daar hun vader Lucien Florin op 22 juni 1982
overleden was;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat bet arrest, enerzijds, erop wijst « dat bewezen is
dat de (eiseressen) op de hoogte waren van het vermogen van Rene Florin en de opbrengst ervan, met het
beheer waarvan ze druk bezig wa-
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ren, alsmede van het feit dat hun
vader en zijzelf toen Rene Florin
nog leefde en - in ieder geval - na
diens overlijden, het vermogen en
de opbrengst ervan hebben weggemaakt en verborgen gehouden; dat
zij door hun stilzwijgen op dat ogenblik, in hun kwade trouw hebben
volhard »; dat het anderzijds vast-

stelt dat de eiseressen aileen een
aanvullende aangifte in de nalatenschap van Rene Florin hebben opgemaakt, zulks na het overlijden van
hun vader;
Dat het middel niet zegt hoe en
waardoor het arrest uit die vaststel~
lingen niet kon afleiden dat de eerste twee eiseressen en hun zuster,
de moeder van de derde eiseres, de
nalatenschap mede hebben verborgen gehouden of althans, te kwader
trouw waren, omdat ze << de bedrieg~
lijke kunstgrepen om de nalatenschap te beroven » door hun stilzwijgen he b ben gedekt;
Overwegende dat, voor het overige, uit het arrest blijkt dat Jeannine
Florin, de moeder van de derde eiseres, op 16 juni 1983 is overleden, dit
is nadat Rene Florin en Lucien Florin, respectievelijk op 30 januari
1980 en 22 juni 1982 zijn overleden;
dat hieruit volgt dat de derde eiseres geen andere rechten heeft dan
die welke zij van haar moeder heeft
verkregen;
Overwegende dat het hof van beroep, nu de derde eiseres niet erfde
uit eigen hoofde als erfgename bij
plaatsvervulling, niet diende te onderzoeken of die eiseres persoonlij k
de nalatenschap mede had verborgen gehouden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om al zijn redenen
die thans als volledig overgenomen worden beschouwd, de derde eiseres, met de
eerste twee hoofdelijk ertoe veroordeelt
de tegenwaarde van de weggemaakte en
verborgen goederen, namelijk 5.000.000
frank, weer in te brengen in de boedel
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van de nalatenschap van Rene Florin,
waarop ze geen recht meer heeft, en aan
de verweerders de in het testament van
wijlen Rene Florin bedoelde legaten, valgens hun maximum berekend bedrag, af
te geven en te betalen en zegt dat het
overschot van het litigieuze verborgen
actief, na aftrek alleen van de aanvullende erfenisrechten, aan de verweerders op
basis van de regels inzake wettelijke
erfopvolging wordt toegekend,
terwijl het tegenstrijdig is vast te stetlen dat de derde eiseres « in de rechten
komt van haar overleden moeder, Jeannine Florin, op wie de hoedanigheid van
erfgename van wijlen Lucien Florin toepasselijk is, en medelegataris van wijlen
Rene Florin, welke hoedanigheid gemakkelijkheidshalve oak wordt toegepast op
(de derde eiseres) » en te oordelen dat de
rechtsvordering van de verweerders ontvankelijk is, in zoverre zij in werkelijkheid betrekking heeft op een persoonlijke handeling van de eiseressen, en,
anderzijds, het verborgen houden van de
nalatenschap ten laste van de derde eiseres bewezen te verklaren op grond van
de handeling van de dochters van Lucien
Florin, onder wie haar moeder Jeannine
Florin; die tegenstrijdigheid in de redenen gelijkstaat met een gebrek aan redenen; het arrest derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de in het middel
aangevoerde tegenstrijdigheid geen
verband houdt met het vormvoorschrift van artikel 97 van de Grandwet; dat die tegenstrijdigheid niet
gelijkstaat met een gebrek aan rede-

nen, maar dat het onderzoek ervan
onderstelt dat het Hof wetsbepalingen uitlegt waarvan het arrest toe-

passing maakt;
Dat het middel, dat zich ertoe beperkt schending van die grondwets-

bepaling aan te voeren, niet ontvankelijk is;
Over bet vierde middel: schending van
artike11202 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de eiseressen hoofdelijk ertoe veroordeelt de teger:twaarde
van de weggemaakte en verborgen gehouden goederen in de boedel van de nalatenschap terug in te brengen, te weten
5.000.000 frank, zonder dat zij aanspraak
kunnen maken op enig aandeel in die
~oederen en aan de verweerders de in

Nr. 512
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het testament van wijlen Rene Florin,
volgens hun maximum berekend bedrag
alsmede de moratoire rente op de lega~
ten vanaf 30 januari 1980 en de gerechtelijk rente op alle erin nader bepaalde bedragen, te betalen,
terwijl luidens artikel 1202 van het
Burgerlijk Wetboek, hoofdelijk niet
wordt vermoed en uitdrukkelijk moet
zijn bedongen, behoudens in de gevallen
waarin hoofdelijkheid bestaat van
rechtswege krachtens een bepaling van
de wet; geen wetsbepaling voorziet in
hoofdelijke veroordeling van de mededaders van verberging van nalatenschap;
bet arrest houdende hoofdelijke veroordeling van de eiseressen jegens de verweerders, derhalve, artikel 1202 van het
Burgerlijk Wetboek schendt:

Overwegende dat een gemeenschappelijke fout, dat wil zeggen
een fout waarbij meerdere personen
bijdragen tot het ontstaan van een
schadeverwekkend feit, tot hoofdelijke aansprakelijkheid leidt;

Dat te dezen het arrest, waarin
aan de eerste twee eiseressen en
aan de rechtvoorganger van de derde eiseres een gemeenschappelijke
fout, te weten verborgen houden
van nalatehschap, wordt verweten,
de hoofdelijke veroordeling van de
eiseressen jegens de verweerders,
naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over bet vijfde middel: schending van

de artikelen 893, 895, 902, 967, 1002, 1349,

1353 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, na vaststelling van
de inhoud van de uiterste wilsbeschikkingen van wijlen Rene Florin ten voordele van de verweerders, dit met verwijzing naar de redenen van de eerste
rechter (pp. 3 en 4), en van het bedrag
van de nalatenschap op 5.723.770 frank,
de eiseresssen ertoe veroordeelt om aan
de verweerders de in het testament van
wijlen Rene Florin bedoelde legaten, valgens hun maximum berekend bedrag, te
betalen, namelijk, aan Georges Florin:
300.000 frank, aan Robert Florin: 300.000
frank, aan Yvonne Florin : 300.000 frank,
aan Jean Florin: 300.000 frank, aan Emile Florin : 500.000 frank en aan de vijf
verweerders 50 % in blote eigendom van
het legaat van 500.000 frank, dat aan

Marcel Florin, vooroverleden, was toegekend,
terwijl uit de overwegingen niet valt af
te leiden: 1° dat Rene Florin aan Georges, Robert, Yvonne en Jean Florin
3/60sten van zijn nalatenschap met een
maximum van 300.000 frank, aan Emile
en Marcel Florin 5/60sten met een maximum van 500.000 frank had vermaakt,
en 2° dat de waarde van het actief van de
nalatenschap van Rene Florin 5.723.770
frank bedraagt en dat aan de verweerders toegekende legaten volgens hun maximum waarde moeten worden berekend
(schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek}; het arrest,
bovendien aan de uiterste wilsbeschikkingen niet het gevolg toekent die zij
zouden moeten hebben en dus de artike-

Ien 893, 895, 902, 967 en 1002 van het
Burgerlijk Wetboek schendt; het arrest,
doordat het de legaten in 60sten herekent van een bedrag van 6.000.000 frank,
meer dan het actief van de nalatenschap

die het zelf

op

5.723.770 frank heeft ge-

raamd, tegenstrijdig is en bijgevolg niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grand-

wet):
Over de tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het middel is zonder belang;
Overwegende dat, vermits het arrest de eiseressen ertoe veroordeelt
aan de verweerders, benevens de in
het testament van Rene bedoelde en
volgens hun maximum waarde berekende legaten, het overige van het
hun verborgen gehouden actief, te
betalen, enkel die verweerders in
voorkomend geval erover kunnen
klagen dat het actief onder hen
slecht is verdeeld;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
9 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Draps en De Bruyn.
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN -

PER·

SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEZOLDIGINGEN - VOORDEEL IN NATURA BEGRIP - VERZEKERINGSPREMIE,

2°

INKOMSTENBELASTINGEN -

PER·

SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEZOLDIGINGEN - BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAPPEN - BELASTBARE GRONDSLAG

- VOORDEEL IN NATURA ZEKERINGSPREMIE.

BEGRIP -

VER-

1o en 2° De beslissing dat de bedragen

die als verzekeringspremies door een
vennootschap worden betaald voor een
werknemer die tegelijkertijd bestuur-der en loontrekkende van de vennootschap is, niet belastbaar zijn, is naar
recht verantwoord wanneer de rechter
daarin vaststelt dat de bijdragen van
de vennootschap niet tot gevolg badden de werknemer uitgaven te besparen die deze normaliter had moeten
doen, en eruit afleidt dat de betaling
van premies door de werkgever niet
als een <r voordeel van alle aard » kan
worden beschouwd. (Artt. 26, tweede
lid, 2°, en 27, § 1, tweede lid, 2°, W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCI:ii:N
T. LEMMERS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F.1240.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat « het geschil betrekking
heeft op de belasting als voordeel in
natura van een premie voor collectieve verzekering " ziekte-ongeval ", die de N.V. Design Board Behaegel in 1984·1985 heeft betaald,
teneinde aan (verweerder), die tegelijkertijd bestuurder en loontrekkende van de vennootschap is, een gewaarborgd inkomen te garanderen

Nr. 513

in geval van ziekte of ongeval met
een economische ongeschiktheid
van ten minste 25 % tot gevolg; de
door de (vennootschap) gesloten verzekering een collectieve verzekering
is, in zoverre zij toepasselijk is op
het leidinggevend personeel van die
vennootschap »;
Overwegende dat ingevolge de artikelen 27, § 1, tweede lid, 2', en 26,
tweede lid, 2', van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), gewijzigd bij artikel 5 van de wet van
8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, tot de
bezoldigingen van de bestuurders
behoren de voordelen van aile aard
die zij betalen uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van hun
beroepswerkzaamheid;
Overwegende dat uit de voorbereiding van de wet van 8 augustus 1980
blijkt dat de werkgever aile voordelen heeft willen belasten, ongeacht
de vorm ervan of zij a! dan niet
rechtstreeks hun oorsprong vinden
in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de begunstigde en, wanneer het een bestuurder van een vennootschap betreft, in
de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « anders, bij voorbeeld,
dan van de reiskosten van de woonplaats naar de plaats van het werk,
men daarvan niet kan zeggen dat,
indien de werkgever de premies niet
te zijnen laste had genomen door
een verzekering af te sluiten, de
werknemer noodzakelijk een verzekering had moeten nemen en er de
premies van betalen, vermits zodanige verzekering volledig facultatief
is »;
Dat het hof van beroep, nu het
heeft vastgesteld dat de tegekmoetkoming van de vennootschap niet
bedoeld was om te vermijden dat de
werknemer uitgaven zou doen die
deze normaliter zou moeten doen,
wettig eruit kon afleiden • dat niet
is bewezen dat de betaling van de
premies door de werkgever aan de
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werknemer een onmiddellijk en
rechtstreeks voordeel verschaft, zodat die betaling als een "voordeel
van alle aard " kan worden beschouwd (en) dat het voordeel door
de werknemer daarentegen echter
pas wordt verkregen op het ogenblik
dat hij, na een door de verzekering
gedekt schadegeval, rente geniet »;
Dat het arrest, derhalve, naar
recht beslist dat de bedragen voor
de ligitieuze premies niet belastbaar
zijn;

tingsvergoeding verschuldigd is, moeten de in art. 16, I, SO, van die wet bedoelde werken binnen de in art. 25,
eerste lid, :P, van die wet bepaalde termijn worden aangevat, bij gebreke
waarvan de verhuurder, die van geen
gewichtige reden doet blijken, de in dit
art. 25, eerste lid, :P, bepaalde vergoeding aan de huurder verschuldigd is
(1).
(VAN NUFFELEN E.A. T. DE RIDDER)
ARREST

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 december 1993 -

1e kamer -

Voor-

zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
Advocaat: mr.
advocaat-generaal
Tournicourt, Brussel.

Nr. 514
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10 december 1993

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - EINDE - HUURHERNIEUWING WEIGERING - REDEN - WEDEROPBOUW NA
AFBRAAK - UITVOERING VAN DE WERKEN
BINNEN DE WE'ITELIJKE TERMIJN - UITZETTINGSVERGOEDING.

Ingeval de huurhernieuwing geweigerd
wordt wegens afbraakwerken of we-

deropbouw in de in art. 25, eerste lid,
1°, in fine, Handelshuurwet bepaalde
omstandigheden waarin geen uitzet-

(A.R. nr. 8012)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1991 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, to en 3°, van de handelshuurwet van 30 aprill951 (afdeling IIbis,
van hoofdstuk II van titel VIII van hoek
III van het Burgerlijk Wetboek), zoals
gewijzigd bij artikell, 5°, van de wet van
29 juni 1955, en 1722 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat de rechtbank verweersters
vordering toelaatbaar en gegrond verklaart op volgende gronden : « (Eisers)
weigerden de huurhernieuwing, zich beroepend op art. 25.1 van de wet betreffende de handelshuur en wel gezien de
vetuste en bouwvallige staat van het
pand en de wettelijke bepalingen en tussenkomst van de gemeentelijke overheid;
daarenboven hadden zij de wil het on. roerend goed geheelf of gedeeltelijk verder op te bouwen. De eerste rechter stelde terecht in het vonnis dat de redenen
om de huurhernieuwing te weigeren op
beperkte wijze zijn opgesomd in art. 16
van de wet betreffende de handelshuur.
Art. 25 van voornoemde wet bepaalt anderzijds de vergoeding die gebeurlijk
(1) Zie : Cass., 24 april 1974, A.C., 1974, 917,
met voetnoot (1), en R. W., 1974-75, 2375, met
voetnoot; A. PAUWELS, Handelshuur, in A.P.R.,
nrs. 325 en 416; W. PATERNOSTER, Baux Commerciaux et procedure du fonds de commerce,
nr. 279; L. SIMONT en J. DE GAVRE, « Examen
de jurisprudence (1965-1975) Les contrats speciaux », R.C.J.B., 1977, blz. 287 e.v.; H. DE
PAGE, Droit civil, t. IV., Le louage de chases,
nr. 793.
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verschuldigd is wegens uitzetting. (Eisers} houden voor dat het pand moest
worden afgebroken wegens ouderdom,
wegens overmacht en krachtens bepalingen van wetten en verordeningen, zodat
geen vergoeding verschuldigd is. Er
dient echter opgemerkt dat om, zoals gesteld door (eisers), geen vergoeding gebeurlijk verschuldigd te zijn, in ieder geval de afbraakwerken binnen de zes
maanden dienen aangevat, zoals bepaald
in art. 25.3° van voornoemde wet. Uit
niets blijkt nu dat {eisers) inderdaad binnen deze termijn tot de uitvoering van
de geplande afbraak in wederopbouw
zijn overgegaan. De eerste rechter heeft
dan oak terecht (eisers) veroordeeld tot
het betalen van een vergoeding wegens
uiteenzetting gelijk aan drie jaar huur,
bedrag dat niet wordt betwist. Wat de
onbewoonbaarheid en vetusteit van het
pand betreft, evenals de overmacht en
bepalingen van wetten of verordeningen,
deze doen terzake immers niets aan de
gegrondheid van de vordering. Daarenboven blijkt uit geen enkel gegeven dat
het pand inderdaad onbewoonbaar was.
Immers door de stad Antwerpen werd de
belasting op verkrotting opgelegd omdat
"het pand gedeeltelijk leegstaande is en
gedeeltelijk in vervallen toestand verkeert om reden dat losse gevelbekleding
(deel afgevallen) afbladeren, gevelschildering, schilderwerken van het houtwerk
versleten is, stukken ontbreken van de
steunconsole van de dakgoot ". De werkelijk uitgevoerde herstellingen van timmel'W"erken, loodgieterij en herstelling
plafond tijdens de volledige huurperiode
van negen jaar belopen hoogstens in totaal 100.000 frank. De vaststellingen van
de deskundige Francot zijn !outer eenzijdig uitgevoerd. De bouwvergunning werd
op 17 juli 1989 gegeven en van enige
overmacht voor gebeurlijke laattijdigheid
is nergens sprake. De oorspronkelijke
vordering werd dan oak terecht ontvankelijk en gegrond verklaard zodat het
hager beroep als ongegrond client afgewezen »,
terwijl, ee1•ste onderdeel, luidens artikel 25, 3°, van de Handelshuurwet, indien de huurder regelmatig zijn wil heeft
te kennen gegeven om van zijn recht op
hernieuwing gebruik te maken en het
hem is geweigerd, deze recht heeft op
een vergoeding gelijk aan drie jaar huur,
eventueel vermeerderd met een bedrag,
toereikend om de veroorzaakte schade
geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op
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grand waarvan hij de huurder uit het
goed heeft kunnen zetten - onder meer
de wederopbouw van het goed in de zin
van artikel 16, § 1, 3°, van de wet - niet
ten uitvoer brengt binnen zes maanden
en gedurende ten minste twee jaren; deze wetsbepaling evenwel geen betrekking heeft en niet toepasselijk is op het
bij artikel 25, to, in fine bepaalde geval
waarin geen vergoeding is verschuldigd,
met name « wanneer het goed moet worden afgebroken of wederopgebouwd wegens ouderdom, wegens overmacht of
krachtens bepalingen van wetten of verordeningen » en aldus door toeval is te·
nietgegaan in de zin van artikel 1722 van
het Burgerlijk Wetboek; artikel25, 1° immers nergens als bijkomende te vervul·
len voorwaarde voorschrijft dat, overeenkomstig artikel 25, 3°, de afbraak of
wederopbouw binnen zes maanden ten
uitvoer moet zijn gebracht, hetgeen
slechts client nageleefd in geval van vrijwillige afbraak of wederopbouw,

zodat de rechtbank, in zoverre zij oordeelt « dat om (...) geen vergoeding gebeurlijk verschuldigd te zijn, in ieder geval de afbraakwerken binnen de zes
maanden dienen aangevat, zoals bepaald
in art. 25, 3°, van voornoemde wet » en
de onbewoonbaarheid en veiusteit van
het pand, evenals de overmacht en bepalingen van wetten of verordeningen niets
afdoen aan de gegrondheid van de verdering, de getroffen beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 25, 1o en 3°, van de Handelshuurwet en 1722 van het Burgerlijk Wet-

hoek),
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 16, I, 3",
van de Handelshuurwet, met het
if '1 g op de bescherming van het hanttelsfonds, bepaalt dat de verhuurder
de door de huurder aangevraagde
huurhernieuwing kan weigeren om
de reden dat hij het goed wil wederopbouwen;
Dat, luidens artikel 25, eerste lid,
1o, van voormelde wet, geen vergoeding wegens uiteenzetting door de
verhuurder aan de huurder verschuldigd is in het door artikel 16, I,
3°' bepaalde geval, wanneer het
goed moet worden afgebroken of
wederopgebouwd wegens ouderdom,
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wegens overmacht of krachtens bepalingen van wetten of verordeningen;
Dat artikel 25, eerste lid, 1', in fi-
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ne, van de Handelshuurwet, geen afzonderlijke reden van weigering van
huur hernieuwing bepaalt, maar enkel de eventueel verschuldigde uitzettingsvergoeding regelt;
Dat oak ingeval de huurhernieuwing geweigerd wordt wegens afbraakwerken of wederopbouw in de
in artikel 25, eerste lid, 1°, in fine,
bepaalde omstandigheiden waarin
geen uitzettingsvergoeding verschuldigd is, de in artikel 16, I, 3', van de
Handelshuurwet bedoelde werken

moeten worden aangevat binnen de
in artikel 25, eerste lid, 3°, van die
wet bepaalde termijn en, wanneer
dit niet het geval is, de verhuurder,
die van geen gewichtige reden doet
blijken, de in dit artikel 25, eerste
lid, 3', bepaalde vergoeding aan de
huurder verschuldigd is;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, dat eiseres sub 1 en Ludovicus Baestaens veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan drie jaar huur omdat de
afbraakwerken op grand waarvan
de huurhernieuwing werd geweigerd, niet binnen de zes maanden
werden aangevat, naar recht is verantwoord en de in het onderdeel
aangewezen
wetsbepaling
niet
schendt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

1° KOQP -

VERNIETIGING WEGENS BENADELING VAN MEER DAN ZEVEN TWAALFDEN
- BEWIJS - DESKUNDIGENONDERZOEK ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - KOOP
- VERNIE'l'IGING WEGENS BENADELING VAN
MEER DAN ZEVEN TWAALFDEN - BEWIJS DESKUNDIGENONDERZOEK.

1° en 2° De regel van art 1678 B. W., valgens welke het bev.rijs van benadeling
van meer dan zeven twaalfden niet
kan worden geJeverd dan door een verslag van drie deskundigen doet geen
afbreuk aan de onaanta.stbare beoordeling door de feitenrechter van de in
het deskundigenverslag vervatte en aile andere aangevoerde feitelijke gegevens, om op grand daarvan, a.l dan niet
na het bevelen van een nieuw of aa.nvullend deslcundigenonderzoek, te beslissen of er een dergelijke benadering
is of niet (1).
(SERNEELS E.A. T. MICHIELS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8181)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;

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

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van art. 1673 tot 1680 en, meer
bepaald, 1678 van het Burgerlijk Wethoek, 962 en 987 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest, bij hervorming van het vonnis a quo, de oorspronkelijke vordering

10 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters - Geh'Jkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler en Geinger.

{1) Pand. belges, t. 98, vo Lesion (vente), nr,
89; KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk
Recht - De contracten, t. IV. (1982), nr, 159;
DE PAGE, Droit civil beige, t. IV (nr. 329) 356,
B; zie : Cass., 4 maart 1926, Pas., 1926, 275; 25
juni 1982, A.C., 1981-82, 1351.
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van verweerders, strekkende tot de vernietiging van de verkoop verleden voor
notaris Rooman te Leuven op 26 juni
1982, uit hoofde van benadeling voor
meer dan 7/12den gegrond hebben verklaard, de verkoop teniet hebben gedaan
en eisers tot cassatie hebben veroordeeld
tot teruggave van de verkochte onroerende goederen, hoewel de schatting van
het door het hof van beroep aangesteld
kollege van deskundigen geen benadeling van meer dan 7/12den had aangetoond (F 3.866.000 - t.o.v. F 1.650.000),
om reden dat door het kollege van deskundigen, voor wat betreft het perceel
landbouwgrond gelegen te Begijnendijk,
langs de Beekstraat, onderdeel van de
betwiste verkoop, « nergens wordt gerechtvaardigd waarom een opsplitsing in
3 loten gemakkelijker en beter verkoopbaar zou zijn dan vier mooie loten », en
« dat de schatting van de kwestieuze
goederen door het college van deskundigen zeker met meer dan 39.116 fr. moet
verhoogd worden, zodat de benadeling
voor meer dan 7/12den bewezen is »,
terwijl het bewijs van een benadeling
voor meer dan zeven twaalfden bij de
verkoop van onroerende goederen krachtens art. 1678 B.W. slechts kan worden
geleverd door een verslag van drie deskundigen dat vervat moet liggen in €Em
enkel proces-verbaal en slechts een enkel advies mag. bevatten; Uit de formulering van art. 1678 B.W ., meer bepaald uit
de aanwending van de term « slechts »,
voortvloeit dat de bepalingen die gelden
voor de gemeenrechtelijke expertise en
a.m. opgenomen zijn in de art. 962 en
987 Ger.W., niet van toepassing zijn op
een overeenkomstig art. 1678 B.W. bevolen expertise; De bewijsregeling van art.
1674 e.v. B.W. van dwingend recht is en
de rechter derhalve niet vermag de gegevens door de deskundigen in hun advies
gelegd aan te vullen met andere gegevens verworven voor andere bewijsmiddelen dan het eenmalig en eenduidig advies bedoeld in art. 1678 B.W.; De rechter
die meent het overeenkomstig art. 1678
B.W. verschafte advies niet te kunnen
volgen, slechts de mogelijkheid heeft een
nieuwe expertise, eveneens volgens de
voorschriften van de artt. 1677 en 1678
B.W. te bevelen;
zodat de appelrechters, door in strijd
met het advies van het college van deskundigen, tach te besluiten tot een benadeling van meer dan 7/12den en door op
grand daarvan de eis van verweerders in
te willigen, op grand van met de experti-
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se strijdige elementen geput uit het debat, maar zonder een nieuwe expertise
te bevelen, de aangehaalde wettelijke bepalingen hebben geschonden :

Overwegende dat de regel van artikel 1678 van het Burgerlijk Wet·
hoek, volgens welke het bewijs van
benadeling van meer dan zeven
twaalfden niet kan worden geleverd
dan door een verslag van drie deskundigen, geen afbreuk doet aan de
onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter van de in het deskundigenverslag vervatte en alle andere
aangevoerde feitelijke gegevens; dat
de rechter op grand daarvan, al dan
niet na het bevelen van een nieuw
of aanvullend deskundigenonderzoek, kan beslissen of er een dergelijke benadeling is of niet;
Overwegende dat de appelrechters
die oordelen dat een andere verdeling in loten gevolgd moet worden
dan door het college van deskundigen werd geadviseerd en die, op
grand van gegevens in het verslag
van het college van deskundigen
met betrekking tot de waarde van
de voor- en achtergrond, de venale
waarde van het bedoelde perceel bepaleo, zonder een nieuw of aanvullend deskundigenonderzoek te bevelen, 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.
10 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baet€l-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en De Gryse.
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-
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr_ Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Btitzler_

ALGEMEEN

RECHTSSPREUK.

1° De rechtsspreuk res perit debitori is
geen algemeen rechtsbeginsel (1).

2° De miskenning van een rechtsspreuk
die geen algemeen rechtsbeginsel is,
kan enkel tot cassatie Jeiden als zif in
een wetsbepaling is vastgelegd en die
wetsbepaling als geschonden wordt
aangewezen (2).
(N.V. CEDIS T. MIJLEMANS)

Nr. 517

ARREST

(A.R. nr. C.93.0044.N)

HET HOF; - Gelet op het hestreden vonnis, op 8 september 1992 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het middel :
Overwegende dat de rechtsspreuk
res perit debitori » geen algemeen
rechtsbeginsel is;
Dat de miskenning van een
rechtsspreuk die geen algemeen
rechtsbeginsel is, enkel tot cassatie
kan leiden als zij in een wetsbepaling is vastgelegd en die wetsbepaling als geschonden wordt aangewezen;
Dat het middel geen wetsbepaling
aanwij st die de aangevoerde rechtsspreuk inhoudt;
«

(1) en (2) Cass., 5 mei 1981, A.C., 1980-81, nr.
496, en de voetnoten 1 en 2; zie : Cass., 10 nov.
1988, A.R. nr, 8212, A.C., 1988-89, nr. 145; B.
MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht,
nr, 88, voetnoten 385 en 386.

1e KAMER - 10 december 1993

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN - IN
EERSTE AANLEG - BURGERLIJKE ZAKEN VRAAG TOT WIJZIGING VAN DE TAAL DER
RECHTSPLEGING - TIJDSTIP.

De vraag tot wijziging van de taal der
rechtspleging dient steeds te worden
gedaan v66r alle verweer of exceptie,
zeJls van onbevoegdheid, zowel voor de
gerechten van eerste aanleg waarvan
de zetel in het arrondissement Brussel
is gevestigd als voor de gerech ten van
eerste aanleg die hun zetel hebben in
een ander arrondissement (1). (Artt. 2,
4 en 7 Taalwet Gerechtszaken.)
(GUNST E.A. T. N.V. ODYSSEE)
ARREST

(A.R. nr. 8142)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 februari 1992 door
de Rechtbank van Koophandel te
Brussel gewezen;
(1) Zie L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken (2a uitg.), AP.R., m·s. 110 e.v.
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Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 4 en meer in bijzonder § 1, waarvan het eerste lid werd
gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967,
het tweede en derde lid bij wet van 23
september 1985, en 7, § 1, aldus vervangen bij wet van 23 september 1985, van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, en 700 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordfit het vonnis, rechtdoende over
de aanvraag tot taalwijziging, uitgaande
van verweerster, beveelt dat de rechtspleging in het Frans wordt voortgezet, op
grand dat « de aanvraag tot taalwijziging
die ieder verweerster voor de in artikel
7, § 1, genoemde gerechten kan indienen
enkel kan worden ingewilligd indien ze
door alle partijen is aanvaard; dat ander~
zijds, bij eenstemmige aanvraag tot taal~
wijziging voor de in artikel 7, § 1 ge~
noemde gerechten, de rechter de verwijzing beveelt zonder te moeten nagaan of
uit de elementen van de zaak blijkt dat
de verweerder een toereikende kennis
bezit van de taal gebruikt voor het opmaken der akte tot inleiding van het geding. Overwegende dat de aanvraag tot
taalwijziging die ieder verweerster kan
indienen voor de gerechten van eerste
aanleg, waarvan de zetel in het arrondissement Brussel gevestigd is, integendeel
geenszins moet worden aanvaard door
alle partijen; dat anderzijds de rechter
wei kan weigeren op de aanvraag in te
gaan, indien uit de elementen van de
zaak blijkt dat de verweerder een toereikende kennis bezit der taal gebruikt
voor het opmaken der akte tot inleiding
van het geding. Overwegende dat de
aanvraag tot taalwijziging ingediend
voor een gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, schriftelijk moet worden
ingediend, wanneer de verweerder bij
lasthebber verschijnt, welke voorwaarde
niet wordt vereist wanneer de aanvraag
tot taalwijziging voor de in artikel 7, § 1,
genoemde gerechten wordt geformuleerd. Overwegende dat de aanvrag tot
taalwijziging bedoeld in artikel 4, en de
aanvraag tot taalwijziging bedoeld in artikel 7, derhalve aan verschillende voorwaarden onderworpen zijn en verschillende gevolgen sorteren. Overwegende
dat de enkele omstandigheid dat ver~
weerster, voor de Rechtbank van Koophandel te Brugge, niet gevraagd heeft
dat de rechtspleging in het Frans zou
worden voortgezet, bijgevolg niet voor
gevolg kan hebben dat zij vervallen is
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van het recht om de taalwijziging te vragen voor de Rechtbank van Koophandel
te Brussel waarnaar de zaak verwezen
werd; dat zij immers, ingevolge artikel 7,
§ 1, niet het recht had om voor de Rechtbank van Koophandel te Brugge, de wijziging van de taal der rechtspleging te
vragen onder de voorwaarden gesteld in
artikel 4 van de wet van 15 juni 1935.
Overwegende dat de aanvraag tot taalwijziging die verweerster thans indient
derhalve geenszins kan worden gelijkgesteld met de aanvraag tot taalwijziging
die zij voor de Rechtbank van Koophandel te Brugge had kunnen indienen.
Overwegende dat artikel 4, § 1, van de
taalwet betrekking heeft, enerzijds op de
taal van de akte tot inleiding van het geding (lid 2), anderzijds op de taal van de
rechtspleging (lid 3); dat volgens artikel
4, § 1, lid 3, de rechtspleging wordt voortgezet in de taal der alde tot inleiding
van het geding, tenzij de verweerder,
voor alle verweer en exceptie, zelfs van
onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet;
dat uit de Iezing van deze bepaling niet
kan worden afgbeleid dat het recht om
de taalwijziging te vragen voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de
zetel in het arrondissement Brussel is
gevestigd, enkel kan worden uitgeoefend
door de verweerder, wanneer de door de
akte tot inleiding van het geding geadieerde rechtbank in het arrondissement
Brussel is gevestigd, en dus niet wanneer de zaak - verkeerdelijk ingeleid
voor een andere rechtbank -, naar de
rechtbank van Brussel verwezen is geweest. Overwegende dat de verwijzing
van een zaak door een rechtbank genoemd in artikel 1 of 2 van de taalwet,
naar een rechtbank waarvan de zetel in
het arrondissement Brussel is gevestigd,
integendeel de verweerder in staat kan
stellen om aldaar een aanvraag tot taalwijziging in te dienen conform artikel 4
van de taalwet, vermits deze aanvraag
niet voor de verkeerdelijk geadieerde
rechtbank kon worden ingediend; dat
voor de ontvankelijkheid van deze aanvraag te beoordelen, derhalve geen rekening dient te worden gehouden met het
feit dat verweerster, voor de Rechtbank
van Koophandel te Brugge de onbe~
voegdheid van deze rechtbank had opgeworpen en in ondergeschikte orde reeds
ten grande had geconcludeerd »;
terwijl, enerzijds naar luid van artikel
4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken de
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rechtspleging in betwiste zaken voor de
gerechten van eerste aanleg, waarvan de
zetel in het arrondissement Brussel is
gevestigd, wordt voortgezet in de taal
der akte tot inleiding van het geding,
tenzij de verweerder, v66r alle verweer
en alle excepties, zelfs van onbevoegd~
heid. vraagt dat de rechtspleging in de
andere taal wordt voortgezet; anderzijds
artikel 7, § 1, van voornoemde wet bepaalt dat wanneer de partijen eenstemmig vragen dat de rechtspleging wordt
• voortgezet in het Frans voor de burgerlijke rechtbanken van koophandel van
eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken
die hun zetel hebben in de provincies
Antwerpen,
Oost-Vlaanderen,
WestVlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven, de zaak wordt verwezen naar het gerecht van dezelfde rang
dat in een ander taalgebied gevestigd is
en het meest nabij is of naar het gerecht
van dezelfde rang uit dat taalgebied, dat
door de partijen gezamenlijk wordt gekozen; deze aanvraag door de eiser moet
worden gedaan in inleidende akte; het
initiatief hiertoe ook van de verweerder
kan uitgaan; beide partijen ze moeten
aanvaarden voor aile verweer en excepties, ook die van onbevoegdheid; dienvolgens in beide hyptohesen, het weze dat
de vordering wordt ingeleid voor een
rechtbank, zetelende in het Nederlandse
taalgebied, het weze dat zij wordt ingeleid voor een Brusselse rechtbank, de
taalwij ziging dient te worden gevraagd
alvorens enig verweer ten grande wordt
gevoerd, met inbegrip van de exceptie
van onbevoegdheid, in de eerste procedurehandeling, uitgaande van partijen
sinds het uitbrengen van de gedinginleidende alden, het weze een dagvaarding,
verzoekschrift of proces-verbaal van vrijwillige verschijning; hierop door de wet
geen enkele uitzondering werd voorzien,
zelfs niet voor het geval de zaak ingevolge onbevoeg_dheid van de rechter, voor
wie de zaak oorspronkelijk werd ingeleid, naar een andere rechtbank wordt
verwezen, waarop een andere procedure
tot taalwijziging van toepassing is; hieruit volgt dat, zo de zaak oorspronkelijk
werd ingeleid voor een rechtbank in het
Nederlandse taalgebied, alwaar een exceptie van onbevoegdheid wordt opgeworpen, waarop door de rechtbank wordt
ingegaan, zonder dat deze partij vooraf
om een taalwijziging heeft verzocht, zij
haar recht verbeurt nog enige taalwijziging te vragen aan de rechtbank, naar
wie de zaak wordt verwezen, ongeacht
de verschil!en bestaande in het door de
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wet ingebouwde procede van taalwijziging; te dezen de zaak oorspronkelijk ten
verzoeke van eisers werd ingeleid voor
de Rechtbank van Koophandel te Brugge
bij dagvaardingsexploten, betekend aan
verweerster op 15 januari 1990; verweerster voor de rechtbank aldaar vooreerst
besloot tot de onbevoegdheid ratione loci
van de rechtbank, vervolgens de ontvankelijkheid van de vordering in hoofde
van tweede eiseres betwistte, evenals de
gegrondheid van beide vorderingen, doch
niet de taalwijziging vroeg, zodat het
vonnis door te oordelen dat verweerster
vooralsnog voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel gerechtigd was bij toepassing van artikel 4, § 11 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken de taalwijziging te vragen om reden dat dit artikel een andere
regeling bevat dan artikel 7, § 1, van diezelfde wet; dan wanneer beide bepalingen uitdrukkelijk voorzien dat de taalwijziging dient gevraagd v66r alle verweer en exceptie, ook deze van onbevoegdheid1 zonder enige uitzondering te
voorzien voor het geval de zaak ingevolge de onbevoegdheid van de rechtbank,
voor wie de vordering werd ingeleid,
wordt verwezen naar een rechtbank
waarop een andere procedure tot taalwijziging van toepassing is, niet wettig is
gemotiveerd (schending van artikelen 4,
§ 1, en 7, § 1, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken en voor zoveel als nodig 700 van het

Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 2, 4 en 7 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de vraag tot
wijziging van de taal der rechtspleging steeds dient te worden gedaan
v66r aile verweer of exceptie, zelfs
van onbevoegdheid, zowel voor de
gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement
Brussel is gevestigd als voor de gerechten van eerste aanleg die hun
zetel hebben in een ander arrondissement;
Dat, wanneer een zaak om reden
van onbevoegdheid naar een ander
rechter wordt verwezen, krachtens
artikel 662 van het Gerechtelijk
Wetboek, het geding wordt voortgezet in de staat waar het zich laatstelijk bevond;
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Overwegende dat te dezen de
zaak tegen verweerster werd ingeleid voor de Rechtbank van Koophandel te Brugge; dat verweerster in
haar conclusie vorderde, in hoofdorde, dat de rechtbank zich ratione loci onbevoegd zou verklaren en de
zaak zou verwijzen naar de Itechtbank van Koophandel te Brussel, in
ondergeschikte orde, dat de rechtbank de tegen haar ingestelde vordering niet ontvankelijk en in ieder
geval ongegrond zou verklaren, haar
tegeneis ontvankelijk en gegrond,
en, in meest ondergeschikte orde,
een deskundigenonderzoek zou bevelen;
Overwegende dat de Rechtbank
van Koophandel te Brugge, bij vonnis van 3 mei 1990, zich territoriaal
onbevoegd verklaarde en de zaak
verwees naar de Rechtbank van
Koophandel te Brussel;
Overwegende dat, nu de zaak aldaar moet worden voortgezet in de
staat waar zij zich bevond voor de
Rechtbank van Koophandel te Brugge en, nu verweerster voor aile verweer of exceptie voor die rechtbank
de taalwijziging niet vroeg, de
Rechtbank van Koophandel te Brussel de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt door aan te
nemen dat verweerster nag een
vraag tot taalwijziging tot haar kon
rich ten;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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dende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Geinger.
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3e

KAMER -

13 december 1993

MINDER-VALIDEN-

SOCIALE RECLASSE·
RING - SOCIALE HULP - MATERIELE HULP
- TOEKENNING - CRITERIA - NUTriGE KOSTEN - BEGRIP.

De rechter kan de in de artt. 17 en 18, :/1,
M.B. 27 dec. 1967 aangewezen materiiile hulp slechts aan de minder-valide
verlenen na te hebben nagegaan of de
door de minder-valide gedane kosten
nuttig zijn voor zijn omscholing of zijn
professionele inschakeling (1). (Art. 18,
2', M.B. 27 dec. 1967.)
(FONDS COMMUNAUTAIRE POUR L'INTEGRATION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNEB HANDICAPEES T. MASSON)
ARREST ( vertaJing)

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

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 Koophandel
te Brussel, anders samengesteld.
10 december 1993 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever: mevr. BaeteSwinnen, afdelingsvoorzitter - Gelijklui-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1992 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 3 van de wet van 16 april 1963
betreffende de sociale reclassering van
de minder-validen, 11, 13, 93, 4o en 94 (als
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
22 december 1967, artikel 1) van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffen(1) Zie Cass., 23 juni 1976 (A.C., 1876, 1198);
22 dec. 1986, A.R. nr. 5391 (ibid., 1986-87, nr.
250).
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de de sociale reclassering van de min~
der·validen, 17 en 18 van het ministerieel
besluit van 27 december 1967 houdende
vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen,
doordat het arbeidshof, op de conclusie
ten betoge dat de verleende materiE\le
hulp tot professionele reclassering van
de gerechtigde moet strekken, het hager
beroep niet gegrond verklaart en het

vonnis a quo bevestigt dat de bestreden
beslissing had vernietigd en beslist dat
eiser moet bijdragen in de aankoop van

een electrisch wagentje ten beloop van
117.780 frank, en zulks op grand dat:
« met betrekking tot de

te dezen ge-

vraagde materiEHe hulp, die aanvraag
kosten betreft die noodzakelijk zijn uit
hoofde van de handicap zelf en die bierdoor bijkomende uitgaven vormen ten
opzichte van degene die een valide persoon in identieke omstandigheden moet
doen; nu die in artikel 18 van het ministerieel besluit van 27 december 1987 bepaalde alternatieve voorwaarde voor toekenning op grond van de verder uiteengezette motieven is vervuld, niet meer
hoeft te worden nagegaan of die kosten
noodzakelijk zijn voor de omscholing of
de professionele inschakeling van (verweerster) »i
terwijl artikel 11 van het koninklijk
besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen,
bepaalt dat de toekenning van uitkeringen of verstrekkingen krachtens de wet
van 16 april 1963 betreffende de sociale
reclassering van de minder-validen het
voOiwerp is van een omscholings- en sociale reclasseringsproces; artikel 13 van
dat koninklijk besluit bepaalt dat dit omscholings- en reclasseringsproces erop
moet gericht zijn aan de minder-validen
een optimale lichamelijke, geestelijke en
beroepsgeschiktheid te verschaffen of te
restitueren en hun daarenboven een passende betrekking te bezorgen; dat proces
- steeds volgens artikel 13 - omvat : 1o
een revalidatie en/of gebruik van een apparaat; 2° een gewone of gespecialiseerde
voorlichting bij studie of beroepskeuze;
3° een algemeen onderwijs of een vakonderwijs; 5° een maatschappelijke hulp; 6°
een selectieve plaatsing; daaruit volgt
dat de sociale hulp geregeld bij de artikelen 93 en 94 van het koninklijk besluit
van 5 juli 1963 een van de aspecten van
het omscholings- en sociale reclasseringsproces is en derhalve erop gericht
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· moet zijn het oogmerk daarvan te vervullen, te weten aan de minder-validen
een optimale lichamelijke, geestelijke en
beroepsgeschiktheid te verschaffen of te
restitueren en hun daarenboven een passende betrekldng te bezorgen; de artikelen 17 en 18 van het ministerieel besluit
van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der
tegemoetkomingen inzake sociale hulp
op het gebied van de sociale reclassering
van de minder-validen, genomen ter uitvoering van artikel 94 van het koninklijk
besluit van 5 juli 1963, als gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 22 december
1967, die vereiste weergeven; artikel 18
bepaalt dat: « De materii:He hulp aan de
minder-valide slechts kan worden verleend voor : 1o De kosten die noodzakelijk zijn voor omscholing of zijn professionele inschakeling; 2° De kosten die,
hoewel zij eenvoudig nuttig zijn voor
zijn omscholing of zijn professionele inschakeling, niettemin noodzakelijk zijn
uit hoofde van zijn handicap zelf en bierdoor bijkomende uitgaven vormen ten
opzichte van degene die een valide persoon in identieke omstandigheden moet
doen »; daaruit volgt dat het bestreden
arrest, door op grond van de in het middel overgenomen redenen te beslissen
dat, nu de vordering de kosten betreft
die noodzakelijk zijn uit hoofde van de
handicap zelf en die hierdoor bijkomende uitgaven vormen ten opzichte van degene die een valide persoon in identieke
omstandigheden moet doen (voorwaarde
bepaald in artikel 18, 2°), niet meer hoeft
te worden nagegaan of die kosten noodzakelijk zijn voor de omscholing of de
professionele inschakeling van verweerster (voorwaarde bedoeld in artikel 18,
1°), het geheel van de in het middel aangewezen wettelijke en verordende bepalingen schendt door niet na te gaan of
die kosten nuttig waren voor de omscholing of de professionele inschakeling van
verweerster (tweede vereiste van artikel
18, 2') :

Overwegende dat artikel 18 van
het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling
van de criteria van toekenning der
tegemoetkomingen inzake sociale
hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen bepaalt dat de in artikel 17 van dat besluit bedoelde mateJ"i<He hulp aan de
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minder-valide alleen kan worden
verleend voor : 1o de kosten die
noodzakelijk zijn voor zijn omscholing of zijn professionele inschakeling; zo de kosten die, hoewel zij eenvoudig nuttig zijn voor zijn omscholing of zijn professionele inschakeling, niettemin noodzakelijk zijn uit
hoofde van zijn handicap zelf en
hierdoor bijkomende uitgaven vormen ten opzichte van degene die
een valide persoon in identieke omstandigheden moet doen;
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Overwegende dat het arrest beslist dat de door verweerster gevraagde materHHe hulp aan de in
voornoemd artikel 18, 2°, gestelde
vereiste voldoet, zonder na te gaan
of de gedane kosten nuttig zijn voor
haar omscholing of haar professionele inschakeling; dat het aldus
die bepaling schendt;

2° INDEPLAATSSTELLING

Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het beslist dat de vordering kosten
betreft die noodzakelijk zijn uit
hoofde van de handicap zelf en die
hierdoor bijkomende uitgaven vormen ten opzichte van degene die
een valide persoon in identieke omstandigheden moet doen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Luik.
13 december 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaaL- Advocaat: .mr. Biitzler.
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1° ARBE!DSVOORZIENING -

SLUITING

VAN ONDERNEMINGEN - VERGOEDING WEGENS ONTSLAG - BETALING - FONDS TOT
VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN
WERKNEMERS - EIGEN SCHULD - INDEPLAATSSTELLING.

FONDS

TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN
WERKNEMERS - VERGOEDING WEGENS ONTSLAG - BETALING - EIGEN SCHULD.

1° en 2° Het Fonds tot vergoeding van de
in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers betaalt de
vergoedingen wegens ontslag ter uitvoering van een wettelijke verplichting; het betaalt derhalve niet de
schuld van de werkgever, maar zijn eigen schuld en zijn betaling is geen betaling met indeplaatsstelling, in de zin
van art. 1251, 3", B. W. (1). (Artt. 4 (2), 9
en 18 Sluitingswet 1966; art. 1251, 3°,

B.W.)

{1) Zie Cass., 27 feb. 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 682); 12 nov. 1970 (A.C., 1971, 236); 1
okt. 1975 (ibid;, 1976, 141); 25 juni 1982, A.R.
nr, 3448 (ibid., 1981-82, nr, 648); 6 dec, 1982,
A.R. nr. 3685 (ibid., 1982-83, nr. 214) en voetnoot 1 op blz. 479, aismede concl, adv.-gen. Lenaerts, in R. W., 1982-1983, kol. 1803; 23 dec,
1982, A.R. nr. 6611 (ibid., 1982-83, nr, 250); 27
jan, 1983, A.R. nr. 6755 (ibid., 1982-83, nr, 308);
11 okt. 1989, A.R nr, 7379 (ibid;, 1989-90, nr,
88); 16 okt. 1989, A.R. nr. 8591 (ibid,, 1989-90,
nr. 95); 19 feb. 1990, A.R. nr. 8746 (ibid.,
1989-90, nr. 370~ met concL O.M.; 9 nov. 1990,
A.R. nr. 6739 ibid., 1990-91, nr, 136); H. DE
PAGE, TraitB 6 Bmentai1•e de droit civil beige,
III, 3de druk, Brussei, 1967, nr. 547, c; B. ELANPAIN, De sluiting van de onderneming naar
Belgisch sociaal recht, in AI"beidsrecht, C.A.D.,
1992, II, 23, nr, 98; R. PARIJS, en C. VAN BUGGENHOUT, Het voorrecht van de werknemers
(art. 19, 3°bis): op een hoi geslagen sociaal
voorrecht, R.D.C., 1990, biz. 824 en 825.
(2) Art. 4 wet van 28 juni 1966 zoais bet Iuidde v66r de wijziging ervan bij art. 90 wet van
22 jan. 1985.
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(• ETABLISSEMENTS JACQUES BALTEAU ~ N.V. IN
VEREFFENING E.A. T. FONDS TOT VERGOEDING
VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. S.93.0033.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1992 door
het Arbeidshof te Brussel op verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 19 februari 1990 (3);
Over het middel: schending van de artikelen 1251, enig lid, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 4, eerste lid (gewijzigd bij
artikel 4 van de wet van 28 juli 1971 en
v66r zijn wijziging bij artikel 90 van de
wet van 22 januari 1985), 6 {gewijzigd bij
artikel 5 van de wet van 28 juli 1971 en
bij artikel een van het koninklijk besluit
van 13 december 1977}, 9, tweede lid, en
18 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting
van ondernemingen, 19, eerste lid, 3°bis
(ingevoegd bij artikel 49, 1°, van de wet
van 12 april 1965, vervangen door het
enig artikel van de wet van 13 januari
1977, en v66r zijn wijziging bij artikel 96
van de wet van 22 januari 1985) en
4quinquies (vervangen door artikel 21, P,
van de wet van 28 juli 1971 en v66r zijn
wijziging bij artikel 96 van de wet van 22
januari 1985) van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, dat is titel XVIII van hoek III van
het Burgerlijk Wetboek en 2 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,
doordat het Arbeidshof te Brussel voor
recht zegt dat verweerders schuldvorderingen ingevolge artikel 19, 3°bis, van de
Hypotheekwet bevoorrecht zijn onder
meer voor de sommen die aan de werknemers van de onderneming Balteau op
grand van de wet van 28 juni 1966 als
sluitingspremie zijn betaald, te weten
1.989.458 frank, om de volgende redenen :
« de vergoeding die, met toepassing van
artikel 6 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de
werknemers die ontslagen -worden bij

(3) Zie A.C., 1989-90, nr, 370.
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sluiting van ondernemingen, aan de
werknemers moet worden betaald maakt
een voordeel uit waarop de werknemer
ingevolge zijn dienstbetrekking recht
heeft ten laste van zijn werkgever; die
vergoeding is een loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers (Zie T'Kint, op. cit., nr. 405;
Cassatie 13 oktober 1986, C.D.S., 1987,
135; Pas., 1987, I, 163). Het Fonds dat die
vergoedingen heeft betaald treedt ingevolge artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek in de rechten van de werknemers jegens de werkgever. Het beginsel
dat er geen voorrecht zonder tekst is,
vindt hier geen toepassing aangezien het
Fonds, door de indeplaatsstelling, het
voorrecht geniet, dat de werknemer ten
aanzien van die bedragen had »,
terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 4 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting
van ondernemingen, de werknemer die
ten minste een j aar ancienniteit heeft in
de onderneming aan wiens arbeidsovereenkomst, gesloten voor onbepaalde tijd,
door de werkgever een einde wordt gemaakt, hetzij binnen de twaalf maanden
die aan de sluiting voorafgaan, hetzij op
het ogenblik van de sluiting, hetzij in de
loop van de twaalf maanden die op de
sluiting volgen, in beginsel recht heeft
op een vergoeding wegens ontslag, vastgesteld in artikel 6 van dezelfde wet; het
aan de werkgever staat de genoemde
vergoeding wegens ontslag te betalen, nu
artikel 9, tweede lid, van de wet van 28
juni 1966 bepaalt dat het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting
van Ondernemingen Ontslagen Werknemers tot opdracht heeft aan de belanghebbende werknemers, de vergoeding,
bepaald bij artikel 6, aileen uit te betalen ingeval de werkgever die vergoedingen niet heeft uitbetaald binnen een bepaalde termijn; het Fonds tot vergoeding
bijgevolg, door aan de werknemers, wier
werkgever zijn geldelijke verplichtingen
jegens hen niet is nagekomen, de vergoeding wegens opzegging uit te betalen,
een verplichting uitvoert die hem door
artikel 9 van de genoemde wet van 28 juni 1966 is opgelegd; het Fonds, hoewel de
werkgever, die zijn onderneming sluit,
volgens artikel 18 van de wet van 28 juni
1966, aan het Fonds het bedrag der vergoedingen moet terugbetalen die dit laatste, bij toepassing van artikel 9, tweede
lid van de wet, heeft uitgekeerd, toch
niet in de rechten en rechtsvorderingen
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van de werknemer jegens de werkgeverw
schuldenaar treedt voor de terugbetaling
door laatstgenoemde van de met toepas~
sing van dat artikel 9 betaalde vergoedingen; de door artikel 1251, enig lid, 3°,
van het Burgerlijk Wetboek, ingestelde
indeplaatsstelling van rechtswege ten
voordele van hem die, met andere of
voor anderen tot betaling van een schuld
gehouden zijnde, er belang bij had deze
te voldoen, ten aanzien van het Fonds
niet zou kunnen worden aangevoerd, nu
het niet met of voor de werkgever gehouden is tot betaling van de vergoeding wegens sluiting, maar aileen een door de
wet opgelegde eigen verplichting uitvoert, als de werkgever zijn geldelijke
verplichtingen niet binnen de wet bepaalde termijn nakomt; zodat verweerder, bij ontstentenis van indeplaatsstelling in de rechten van de werknemers,
het algemeen voorrecht op de roerende
goederen van de werkgever niet zou
kunnen aanvoeren met toepassing van
artikel 19, eerste lid, 3°bis, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, dat is
ingesteld ten voordele van de werknemers aangewezen in artikel een van de
wet van 12 april 1965 betreffende bescherming van het loon der werknemers,
voor de terugvordering van de schuldvordering betreffende de betaling van de
vergoedingen wegens sluiting bedoeld in
artikel 6 van de genoemde wet van 28 juni 1966 (schending van de in limine van
het middel vermelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 2 van
de wet van 12 april 1965);

Wat betreft bet eerste onderdeel :
Overwegende dat bet arbeidshof
oordeelt dat verweerder, die aan de
werknemers van eiseres de in de artikelen 4 en 6 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die
ontslagen worden bij sluiting van
ondernemingen bepaalde vergoedingen wegens ontslag heeft betaald,
ingevolge artikel 1251, 3', van bet
Burgerlijk Wetboek, in de rechten
was getreden van de werknemers
jegens hun werkgever en dat hij bijgevolg bet voorrecht genoot dat is
bepaald i.n het te dezen toepasselijk
artikel 19, 3'bis, van de Hypohteekwet van 16 december 1851, zeals zij
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van kracht was v66r haar wijziging
bij de wet van 22 januari 1985;
Overwegende dat naar luid van
artikel 1251, 3', van het Burgerlijk
Wetboek
indeplaatsstelling
van
rechtswege geschiedt ten voordele
van hem die, met anderen of voor
anderen tot betaling van een schuld
gehouden zijnde, er belang bij had
deze te voldoen;
Overwegende dat ingevolge de artikelen 4 en 9 van de wet van 28 juni 1966 de hetaling van de in dat artikel 4 bedoelde vergoeding wegens
ontslag, door de werkgever wordt
gedaan of, bij ontstentenis van betaling door Iaatstgenoemde binnen de
bij artikel 9 bepaalde termijnen,
door bet Fonds tot vergoeding; dat
artikel 9 van die wet bet Fonds opdraagt aan de belanghebbende
werknemers de vergoedingen wegens ontslag te betalen, ingeval de
werkgever de betaling ervan niet
heeft uitgevoerd binnen vijftien dagen volgend op, naargelang bet geval, de be€indiging van de overeenkomst, de sluiting van de onderneming of de door bet beheerscomite
van bet Fonds bepaalde datum; dat
artikel 18 van de wet van 28 juni
1966 bepaalt dat de werkgever die
zijn onderneming sluit, aan het
Fonds bet bedrag der vergoedingen
moet terugbetalen die dit laatste, bij
toepassing van artikel 9, tweede lid,
van deze wet, heeft uitgekeerd;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat bet Fonds, wanneer
bet de in de artikelen 4 en 6 van de
wet van 28 juni 1966 bepaalde vergoeding wegens ontslag betaalt, zijn
eigen schuld betaalt en niet een
schuld waartoe bet met anderen of
voor anderen zou zijn gehouden; dat
bet bijgevolg geen aanspraak kan
maken op de bij artikel 1251, 3', van
bet Burgerlijk Wetboek ingestelde
indeplaatsstelling;
Dat bet onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, zonder het tweede onderdeel te moeten onderzoeken
dat tot geen ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat verweerders schuldvordering bevoor~
recht is voor de bedragen die hij
aan de ex-werknemers van eiseres
heeft betaald als vergoeding wegens
sluiting, op grand van de wet van 28
juni 1966 en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
13 december 1993 - 3e kamer -

Voor-

zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal
Blitzler.

Advocaat:

mr.

Nr. 520
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KAMER -

13 december 1993

MINDER-VALIDEN -

SOClALE RECLASSERING - SOCIALE HULP - MATERIELE HULP
- TOEKENNING - CRITERIA - BEROEPSRECLASSERING.

De materiBle hulp kan aan de minder-valide slechts verleend worden voor leasten die noodzakelijk of nuttig zijn voor
de beroepsreclassering (1). (Art. 3, 11o
wet van 16 april 1963; artt. 11, eerste:

(1) Zie Cass., 13 dec. 1993, A.R. nr.
S,93.0029.F, supra nr. 518, met de verwijzingen
in noot 1.

lid, 13, eerste en tweede lid, 5°, 93, 4°,
en 94 K.B. van 5 juli 1963; artt. 17 en
18 M.B. van 27 dec. 1967.)
(FONDS COMMUNAUTAIRE POUR L'INTEGRATION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSON·
NES HANDICAPEES T. VAN UYTBERGEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. S.93.0053.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1989
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 3 van de wet van 16 april 1963
betreffende de sociale reclassering van
de minder-validen, 11, 12, 93 en 94 van
het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de
minder-validen, 17 en 18 van het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van
toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen,
doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt en beslist dat eiser
moet bijdragen in de kosten voor het
plaatsen en aankopen van een systeem
voor het electrisch openen van de deur
van verweersters appartement, in kosten
van de telefoonaansluiting en in de kosten van de voor haar noodzakelijke hygieneproducten, op grand dat, zo de ingevolge de wet van 16 april 1963 en het
koninklijk besluit tot uitvoering van 5 juli 1963 toegekende uitkeringen « doorgaans de professionele inschakeling van
de minder-validen beogen, de sociale
hulp in het breder kader van een sociale
reclassering kan worden verleend, inzonderheid wanneer het erom gaat een optimale lichamelijke of geestelijke geschiktheid en niet aileen een beroepsgeschiktheid te verschaffen; (... ) dat het woord
"sociale hulp" duidelijk maakt dat de
begrippen sociale en professionele rec~assering niet overeenstemmen ( ... ); dat
mt de stukken van het dossier niet blijkt
dat de gelntimeerde een !outer vegetatief
leven leidt, maar integendeel talrijke sociale contacten onderhoudt; (...) dat appellant ten onrechte steunt op artikel 18
van het ministerieel besluit van 27 december 1967 betreffende de toekenningsvoorwaarden inzake sociale hulp als om-
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schreven in artikel 93-3° tot 6° van het
koninklijk besluit van 5 juli 1963, dat als
vervolg op artikel 17 de "te dezen" door
gelntimeerde gevraagde " materiEHe"
hulp omschrijft; dat die hulp een omscholing en sociale reclassering beoogt,
oak al hanteert artikel 18 het meer beperkte kader van professionele inschakeling; ( ... ) dat benevens het door de eerste
rechter beklemtoonde spraakkundig argument dat het hof overneemt, naar een
arrest van het Hof van Cassatie moet
worden verwezen (A.C., 1976, blz. 1198),
waaruit blijkt dat, bij onstentenis van
criteria voor de toekenning van de nodige hulp, het aan de hoven en rechtbanken staat na te gaan of de financiEHe
hulp nodig is en verantwoord wordt door
de handicap en of aile hulp werkelijk is
toegekend; (... ) dat de gelntimeerde aan
multiple sclerose lijdt en verlamd is en
zich alleen met haar wagentje kan verplaatsen; dat de gevraagde tegemoetkomingen noodzakelijk en verantwoord
zijn, zij (het electrisch openen van de
deur, de telefoonaansluiting, de producten voor de hygiene) moeten de contactmogelijkheden van gelntimeerde vergemakkelijken in een proces van sociale
inschakeling waartoe zijzelf op dynamische wijze heeft bijgedragen door haar
eigen wilskracht, nu zij heeft aanvaard
alleen te gaan wonen en niet in een ziekenhuis te verblijven; dat zij aldus aantoont dat zij de door de wetgever aangemoedigde sociale inschakeling aankan »,
terwijl artikel 11 van het koninklijk
besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen,
bepaalt dat de toekenning van uitkeringen of verstrekkingen krachtens de wet
van 16 april 1963 betreffende de sociale
reclassering van de minder-validen het
voorwerp is van een omscholings- en sociale reclasseringsproces; artikel 13 van
dat koninklijk besluit bepaalt dat dit omscholings- en reclasseringsproces erop
moet gericht zijn aan de minder-validen
een optimale lichamelijke, geestelijke en
beroepsgeschiktheid te verschaffen of te
restitueren en hun daarenboven een passende betrekking te bezorgen; het omscholings- en sociale reclasseringsproces
als omschreven in artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963, in hoofdzaak de professionele reclassering beoogt, zoals blijkt uit de tekst zelf van die
bepaling; dat proces, volgens dezelfde bepaling, naar gelang van de behoeften
omvat: to een revalidatie en/of gebruik
van een apparaat; 2° een gewone of ge-
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specialiseerde voorlichting bij studie of
beroepskeuze; 3° een algemeen onderwij s
of een vakonderwijs; 4° een beroepsopleiding, een omscholing of een herscholing;
5° een maatschappelijke hulp; 6° een selectieve plaatsing; daaruit volgt dat de
sociale hulp geregeld bij de artikelen 93
en 94 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 slechts een van de aspecten van
het omscholings- en sociale reclasseringsproces is en derhalve erop gericht
moet zijn het oogmerk daarvan te vervullen, te weten aan de minder-validen
althans een passende betrekking te bezorgen; de artikelen 17 en 18 van het ministerieel besluit van 27 december 1967
houdende vaststelling van de criteria van
toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen,
in het Iicht van dat oogmerk moeten
worden begrepen; daaruit volgt dat het
bestreden arrest, door te oordelen dat de
sociale hulp in het ruimer kader van een
sociale reclassering kan worden toege~
kend, nu die sociale reclassering niet
noodzakelijk de professionele reclassering van de minder-valide dekt, en door
niet vast te stellen dat de kosten waarvoor eiseres een tegemoetkoming vroeg
van die aard waren dat zij daardoor een
betrekking kon vinden of behouden, het
geheel van de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat naar luid van
artikel 11 van het koninklijk besluit
van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, de toekenning van uitkeringen
of verstrekkingen krachtens de wet
van 16 april 1963 het voorwerp is
van een omscholings- en sociale reclasseringsproces;
Dat het artikel 13 van dat koninklijk besluit bepaalt dat dit proces
erop gericht moet zijn aan de minder-validen een optimale lichamelijke, geestelijke en beroepsgeschiktheid te verschaffen of te restitueren
en hun daarenboven een passende
betrekking te bezorgen;
Dat ingevolge artikel 93, 4", van
hetzelfde koninklijk besluit, eiser ermede wordt belast aan de mindervalide alle materii:He hulp te verle·
nen die nodig is voor de behoorlijke
uitvoering van de, bij toepassing
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van dit besluit, te zijnen opzichte
genomen maatregelen;
Dat artikel 94 de minister tot
wiens bevoegdheid de tewerkstelling
behoort gelast de criteria te bepalen
volgens welke die materii;Je hulp
kan worden toegestaan;
Overwegende dat, ingevolge artikel 17 van het ministerieel besluit
van 27 december 1967 dat die criteria bepaalt, een materiele hulp kan
worden verleend aan de minder-valide die bepaalde kosten maakt met
het oog op zijn omscholing en sociale reclassering in het raam van de
beslissing houdende vaststelling van
het desbetreffende proces, als aangewezen in de voornoemde artikelen
11 en 13 van het koninklijk besluit
van 5 juli 1963;

recht heeft op materiele hulp, terwijl uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat die hulp niet noodzakelijk of nuttig is voor de professionele reclassering van de betrokkene, de voormelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Dat artikel 18 van dat ministerieel
besluit bepaalt dat de materiele
hulp aan de minder-valide slechts
kan worden verleend voor kosten
die noodzakelijk of nuttig zijn voor
zijn omscholing of zijn professionele
inschakeling;
Overwegende dat de samenlezing
van de voormelde bepalingen duidelijk maakt dat de in de artikelen 93,
4", van het koninklijk besluit van 5
juli 1963 en 17 van het ministerieel
besluit van 27 december 1967 aangewezen materiele hulp aan de minder-valide slechts kan worden toegekend met het in artikel 13 van dat
koninklijk besluit bepaalde doe!, dat
wil zeggen om hem, onder meer,
een optimale beroepsgeschiktheid te
verschaffen of te restitueren en hem
een passende betrekking te bezorgen;
Dat artikel 18 van het ministerieel
besluit van 27 december 1967 bijgevolg in die zin moet worden uitge~
legd dat de materiele hulp slechts
aan de minder-valide kan worden
verleend voor kosten die noodzake!ijk of nuttig zijn voor zijn professionele reclassering;

13 december 1993 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclerc, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

Overwegende dat het arbeidshof,
door te beslissen dat verweerster

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,

veroordeelt eiser in de kosten, verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Luik.
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PENSIOEN -

WERKNEMERS RUSTPENSIOEN - LOOPBAAN - EENHEID VAN LOOPBAAN TOEPASSING RUSTPENSIOEN
VOOR WERKNEMERS KRACHTENS EEN REGELING IN EEN VREEMD LAND.

Het beginsel van de eenheid van Joopbaan wordt met name toegepast wanneer de werknemer aanspraak kan
maken op een rustpensioen krachtens
de Pensioenwet Werknemers en op
een rustpensioen voor werknemers
krachtens een regeling in een vreemd
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land (1). (Art. !Obis Pensioenwet Werknemers.)
(DI FILIPPO
T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (R.V.P.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. S.93.007l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1993 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel !Obis, ingevoegd in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers bij het koninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 1983,
doordat het arrest verweerders beslissing bevestigt die (aan wijlen Pravisano,
echtgenoot van eiseres) een Belgisch
rustpensioen toekent, berekend op een
loopbaan van 37/45ste, inzonderheid op
grand dat: « (artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50) bepaalt: "wanneer de werknemer aanspraak kan rnaken op een rustpensioen krachtens dit
besluit en op een rustpensioen of een als
zodanig geldend voordeel krachtens een
of meer andere regelingen en wanneer
het totaal van de breuken, die voor elk
van die pensioenen de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid overschrijdt,
wordt de beroepsloopbaan die voor de
berekening van het rustpensioen als
werknemer in aanmerking wordt genamen verminderd met zoveel jaren als nodig om genoemd totaal tot de eenheid te
herleiden ". Het vierde lid van genoemd
artikel bepaalt: "Onder 'andere regeling' wordt verstaan iedere andere Belgische regeling inzake rustpensioenen en
overlevingspensioenen, uitgezonderd die
voor de zelfstandigen en iedere gelijkaardige regeling van een vreemd'
land ... ". (Eiseres) oordeelt dat onder
.. tout autre regime analogue d'un pays etranger " moet worden verstaan iedere
andere regeling dan die van de werkne(1) Zie het Verslag aan de Koning v66r K.B.

nr. 205 van 29 aug. 1983 tot wijziging van de
wetgeving betreffende de pensioenen van de
sociale sector, B.S., 6 sept. 1983, blz. 11093 e.v.,
inz. biz. 11093 en 11095; J. VAN LANGENDONCK,
II, Sociale Zekerheid, in Sociaa/ Recht in d€
praktijk, Kluwer, Antwerpen, II, 11-10.
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- mers van een vreemd land. In dat geval
zou het woord « analogue » bepaald worden door het woord « autre » en zou bijgevolg zowel voor Belgie als voor de
vreemde Ianden, met betrekking tot de
toepassing van artikel lDbis, de regeling
voor de werknemers moeten worden uitgesloten. Het openbaar ministerie is daarentegen van oordeel dat onder "tout autre regime analogue " moet worden verstaan iedere andere regeling van een
vreemd land dan die van het koninklijk
besluit nr. 50 die echter gelijkaardig is.
Die uitlegging van de tekst staat niet
vast gelet op de overweging dat een pensioenregeling voor werknemers van een
vreemd land noodzakelijk zal verschillen
van die van het koninklijk besluit nr. 50.
(Verweerder) is van oordeel dat artikel
lObis elke regeling bedoelt die gelijkaardig is met die van de Belgische regeling
inzake rust- en overlevingspensioen en
dat de Belgische pensioenregeling voor
werknemers als residuair wordt beschouwd ten overstaan van de andere regelingen met inbegrip van de regelingen
voor "werknemers" van een vreemd
land. De zin van artikel lObis hangt af
van de bewoordingen die men met het
woord gelijkaardig doet samengaan en
van hetgeen onder het woord " regeling "
wordt verstaan. Het verslag aan de Ko~
ning van het koninklijk besluit nr. 205
van 29 augustus 1983, dat artikel !Obis in
het koninklijk besluit nr. 50 heeft ingevoegd, vermeldt dat het : " beoogt in de
toekomst de toename van de uitgaven in
de pensioenregeling voor werknemers te
remmen. Meer bepaald beoogt het de beperking van de lonen die als grondslag
dienen voor de berekening van de uitkeringen. Het voert eveneens een nieuw
beginsel in, met name van de eenheid
van loopbaan ". Dat beginsel wordt aldus
concreet toegepast in de pensioenregeling voor werknemers. Die regeling
wordt immers als residuair beschouwd.
Het commentaar bij artikel 2 in het Verslag aan de Koning luidt : " ... Het is op
het ogenblik dat de beslissing inzake toekenning van een werknemerspensioen
moet worden genomen dat de in de andere regelingen, ... , erkende loopbanen
dienen samengesteld te worden en dat
de loopbaan die in de werknemersregeling in aanmerking wordt genomen dient
aangepast te worden zodat de eenheid
niet overschreden wordt. Dit beginsel dat
reeds wordt toegepast op de homogene
beroepsloopbanen als werknemer wordt
uitgebreid tot de gemengde loopbanen ".
Er dient evenwel te worden vermeld dat
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het oorspronkelijk antwerp van artikel
!Obis het samengenieten wilde beperken : "wanneer de werknemer aanspraak kan maken op een rustpensioen
... ingevolge een regeling van een
vreemd land ". Die tekst werd op advies
van de Raad van State gewijzigd om de
bevoegdheid van de Koning te beperken,
maar niet om de zin van de tekst te wijzigen. Er dient derhalve te worden besloten dat artikel lObis de berekening betreft van pensioenen voor een gemengde
loopbaan, dat wil zeggen ve~worven ingevolge verschillende regelingen, nu het
woord regeling moet worden begrepen in
de zin van " reglementeringen ", en zulks
om de breukeenheid te bereiken. Die
zienswijze stemt oak beter overeen met
de Nederlandse tekst die het niet heeft
over een iedere andere gelijkaardige regeling van een vreemd land maar over
iedere gelijkaardige regeling van een
vreemd land »,
ferwijl naar luid van artikel 10bis van
het koninklijk besluit nr. 50, « wanneer
de werknemer aanspraak kan maken op
een rustpensioen krachtens dit besluit
en op een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens een of
meer andere regelingen en wanneer het
totaal van de breuken die voor elk van
die pensioenen de belangrijkheid ervan
uitdrukken de eenheid overschrijdt,
wordt de beroepsloopbaan die voor de
berekening van het rustpensioen als
werknemer in aanmerking wordt genamen verminderd met zoveel jaren als nodig om genoemd totaal tot de eenheid te
herleiden. (... ) Voor de toepassing van dit
artikel wordt onder "andere regeling "
verstaan iedere andere Belgische regeling inzake rustpensioenen en overlevingspensioenen, uitgezonderd die voor
de zelfstandigen en iedere gelijkaardige
regeling van een vreemd land of een regeling die toepasselijk is op het personeel van een volkenrechtelijke instelling »; die bepaling geen vermindering
toestaat van de effectieve beroepsloopbaan die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het rusten overlevingspensioen van de werknemers, wegens de volbrachte loopbaanjaren die, nu zij in het buitenland zijn volbracht, recht geven op een uitkering als
rust- of overlevingspensioen ingevolge
een vreemde regeling; het arrest, dat
oordeelt dat eiseres, wier man een Italiaans pensioen genoot dat met meer dan
negen j aar overeenstemt, ingevolge het
beginsel van de eenheid van loopbaan,
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slechts een overlevingspensioen van
37/45ste mag ontvangen, niet naar recht
is verantwoord (schending van artikel
10bis van het koninklijk besluit nr. 50) :

Overwegende dat uit het verslag
aan de Koning v66r het koninklijk
besluit nr. 205 van 29 augustus 1983,
waarvan het artikel 2, a, een artikel
10bis heeft ingevoegd in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, uit
het advies van de Raad van State
over de oorspronkelijke tekst van
het antwerp waarin elke regeling
van een vreemd land was bedoeld,
uit de finaliteit van dat artikel 10bis
en uit de Neder!andse tekst ervan
waarin sprake is van ieder gelijkaardige regeling (in het Frans:
« tout regime analogue ») blijkt dat
de woorden « tout autre regime analogue d'un pays etranger » inzonderheid de pensioenregelingen voor
werknemers die door de andere State zijn ingesteld, worden bedoeld;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
13 december 1993 - ae kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclecq, adM
vocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Draps en Simont.
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DELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEILDATUM
- LATERE GEBEURTENIS VREEMD AAN HET
MISDRIJF EN DE SCHADE.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROO'ITE SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID OVERLIJDEN
VAN DE SCHADELIJDER.

1o Bij de beoordeling van de schade die
moet worden vergoed ten gevolge van
een onrechtmatige daad, mag de rech~
ter geen rekening houden met Jatere
gebeurtenissen die aan de onrechtmatige daad en aan de schade v1·eemd
zijn en die de toestand van de scha.delijder verbeterd of verergerd hebben
(1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2° Bij de beoordeling van de schade die

moet worden vergoed ten gevolge van
een onrechtmatige daad, dient de rechter rekening te houden met een latere
gebeurtenis die, hoewel vreemd aan de
onrechtmatige daad, de hierdoor veroorzaakte schade befnvloedt; zo wordt
de schade die voortvloeit uit een blijvende arbeidsongeschiktheid bernvloed
door het overlijden van de schadelijder
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(« DE SCHELDE » N.V. T. DOCKX)

ARREST

(A.R. nr. 7100)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1992
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging op dit punt van het vonnis a
quo, eiseres veroordeelt om aan verweerder ter vergoeding van de materii:He en
morele schade vanwege een blijvende arbeidsongeschiktheid van 3 % in hoofde
(1) Cass., 22 juni 1988, A.R. nr. 6744 (A.C.,
1987-88, nr. 659).
(2) Cass., 20 juni 1977 (AC., 1977, 1079) en
inzonderheid voetnoot (2) onder dit arrest.
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van wijlen het slachtoffer, een bedrag te
betalen van 120.000 frank meer vergoedende intresten vanaf 1 september 1989,
de gerechtelijke intresten, en de kosten
van beide aanleggen, om reden dat « de
echtgenoot van het slachtoffer in de
rechten van het slachtoffer zijn overleden echtgenote treedt welke laatste niet
moest veronderstellen dat zijzelf ondertussen zou overlijden en zij recht had op
een volledige vergoeding geenszins beperkt door haar overlijdensdatum voor
deze vermengde morele en materHHe
schade welke noodzakerlijkerwijze bestaat uit een verminderde mobiliteit; (...)
dat deze schade door de eerste rechter
terecht in billijkheid werd geraamd ad
40.000 frank per graad op 120.000 frank,
echter met de vergoedende intresten
vanaf de consolitatie op 1 september
1989 (...) '•
terwijl de rechter bij de beoordeling
van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade gehouden is rekening
te houden met een latere gebeurtenis
die, hoewel zij vreemd is aan de onrechtmatige daad, tach de hierdoor teweeg gebrachte schade beinvloedt; aldus bij het
overlijden in de loop van het geding, van
het slachtoffer van een onrechtmatige
daad, de rechter voor het bepalen van
de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid rekening moet houden met
de werkelijke datum van overlijden, en
deze schade niet mag vergoeden op basis
van een raming die geen rekening houdt
met het op datum van de uitspraak vaststaand overlijden; zodat de appelrechters, die de vermengde materHHe en morele schade van het slachtoffer vanwege
een blijvende arbeidsongeschiktheid van
3 %, aan verweerder vergoeden op basis
van een ex aequo et bono bepaald bedrag per procent arbeidsongeschiktheid,
en daarbij verklaren dat deze vergoeding
geenszins door de overlijdensdatum van
het slachtoffer beperkt dient te worden,
op onwettige wijze vergoeding toekennen
die hager is dan de werkelijk door de
schadelijder ondergane schade (scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het middel gericht is tegen de besissing waarbij
aan verweerder schadevergoeding
wordt toegekend wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid van drie procent in hoofde van zijn inmiddels
overleden echtgenote;
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Overwegende dat de rechter, om
de vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te bepalen, zich moet plaatsen op
het tijdstip van zijn beslissing; dat
bij de beoordeling van die schade
geen rekening mag worden gehouden met latere gebeurtenissen die
aan de onrechtmatige daad en aan
de schade zelf vreemd zijn en die de
toestand van de schadelijder verbeterd of verergerd hebben; dat echter
wei rekening dient te worden gehouden bij die'beoordeling met een
latere gebeurtenis die hoewel zij
vreemd is aan de onrechtmatige
daad, de hierdoor veroorzaakte
schade be'invloedt;
Dat de schade die aldus voortvloeit uit een blijvende arbeidsongeschiktheid, ingeval de schadelijder
overlijdt, niet meer bepaald wordt
op grand van de waarschijnlijke levensduur doch door de datum van
het overlijden daar toepassing van
de waarschijnlijkheid enkel gerechtvaardigd is bij gebrek aan zekerheid;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
verweerder tegen eiseres, strekkende tot veroordeling van deze laatste
tot vergoeding van schade voortspruitend uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer en
over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
venveerder in de kosten behalve in
die van de betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie,
kosten die ten laste van eiseres blijven; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 december 1993 - ze kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Bourgeois - Ge-

Jijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAF-

ZAKEN - ALGEMEEN - PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITI'ING - NIET GOEDGEKEURDE DOORHALING - MOGELIJKHEID OM
DE BESLISSING OP HAAR WETI'IGHEID TE
TOETSEN.

De omstandigheid dat het proces-verbaal
van de terechtzitting wegens niet goedgekeurde doorhalingen tegenstrijdige
vermeldingen bevat Jeidt niet tot nietigheid van de bestreden beslissing, indien de overige stukken van de rechtspleging het Hof van Cassatie in de
mogelijkheid stellen die beslissing op
haar wettigheid te toetsen (!). (Artt.
78, 190 en 211 Sv.)
(DE VOLKSVERZEKERING N.V. E.A. T. GUYLINCK)
ARREST

(A.R. nr. 7121}

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

Op de voorzieningen van de N.V.
De Volksverzekering en ArsEme
Coussens:

(1) Zie Cass., 16 mei 1989, A.R. nr. 2920
(A.C., 1988-89, nr. 527}.
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Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in het procesverbaal van de openbare terechtzitting van 7 februari 1991 in de voorgedrukte tekst « Het Hof verklaart
de debatten gesloten en stelt de
zaak uit voor uitspraak » de woorden « verklaart de debatten gesloten
en >> en « uitspraak » zonder goedkeuring werden doorgehaald en met
de pen werd toegevoegd « 16 mei
1991 » en « behandeling »; dat in het
proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 9 januari 1992 in
dezelfde voorgedrukte tekst dezelfde
woorden, als hiervoor aangehaald,
zonder goedkeuring werden doorgehaald en met de pen werd toegevoegd « 17 april 1992 » en « behandeling »; dat in de beide processen-verbaal de lijn « Het Hof, na beraadslaging, velt in openbare terechtzitting
een arrest » zonder goedkeuring
werd doorgehaald;
Overwegende dat niet goedgekeurde doorhalingen krachtens artikel 78
van het Wetboek van Strafvordering, dat op alle authentieke akten
van de rechtspleging toepasselijk is,
als niet bestaande worden beschouwd;
Overwegende evenwel dat de overige stukken van de rechtspleging,
meer bepaald, eensdeels, het procesverbaal van de openbare terechtzitting van 16 mei 1991 waarin de behandeling van de zaak werd uitgesteld op 26 september 1991 en het
proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 26 september 1991
waarin het hof van beroep de debatten gesloten verklaart en de zaak
voor uitspraak op 7 november 1991
stelt, anderdeels, het proces-verbaal
van de openbare terechtzitting van
17 april 1992 waarin de behandeling
van de zaak wordt uitgesteld op 22
mei 1990 (verschrijving, lees 1992)
en het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 22 mei 1992
waarin het hof van beroep de debatten gesloten verklaart en de zaak
voor uitspraak op 11 september 1992
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stelt, het Hof in de mogelij kheid
stellen de bestreden beslissing op
haar wettigheid te toetsen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat
het Hof van Beroep te Gent in deze
zaak op 7 februari 1991 en op 9 januari 1992 geen arrest heeft uitgesproken;
Overwegende dat nu het procesverbaal van de openbare terechtzitting van 22 mei 1992 vermeldt dat de
zaak in haar geheel werd hernomen
voor de appelrechters Depraeter,
Bostoen en Pieters en de bestreden
beslissing door die zelfde rechters
werd uitgesproken, artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek niet is geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, ... verwerpt de
voorzieningen; verooreelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
14 december 1993 - 26 kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Ponsaerts en A. Boonen, Kortrijk.
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RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE.
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Het Hoi van Cassatie vernietigt het vonnis, in hager beroep door de correctionele rechtbank gewezen, wanneer het
wegens tegenstrijdige vermeldingen in
de processen-verbaal van de terechtzittingen, enerzijds, en in het vonnis, an-

lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
gewezen werd door de rechters die
aile zittingen over de zaak hebben
bijgewoond; dat het vonnis derhalve
door nietigheid is aangetast;

derzijds, onmogelijk kan nagaan of het

vonnis gewezen is door de rechters die
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid,

Ger.W.)

(NUYTEMANS)

14

december

1993 -

2e

kamer -

Voor~

zitter en verslaggever: de h. Holsters, af~
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con~
clusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Hens, Antwerpen.

ARREST

(A.R. nr. 7169)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 oktober 1992 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld :
Over het middel :
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van de
correctionele rechtbank van 11 september 1992, waar het openbaar ministerie vorderde en eiser werd gehoord in zijn door zijn raadsman
ontwikkelde middelen van verdediging en mondelinge conclusie, als
samenstelling van de zetel vermeldt
de voorzitter Allegaert en de rechters De Pauw en Van Laken; dat het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 2 oktober 1992, dat vaststelt dat
de rechtbank vonnis uitspreekt, dezelfde samenstelling van de zetel
vermeldt, doch het vonnis zelf als
samenstelling van de zetel vermeldt : de voorzitter Bruynseraede
en de rechters De Pauw en Van Laken;
Overwegende dat het Hof wegens
die tegenstrijdige vermeldingen niet
kan nagaan of het vonnis, zoals
voorgeschreven in artikel 779, eerste
(1) Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 707 (A.C.,
1987-88, nr. 136:}.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - NOODZAKELIJKHEID - CRITERIA.

2° VOORLOPIGE HECHTEN!S -

HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - REDENGEVING - ANDER STRAFBAAR FElT.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - BEOORDELING- FElTEN UIT HOOFDE WAARVAN DE
VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WERD VERWEZEN.

1° en 2° Niets belet de rechter, die de
voorlopige hechtenis op grond van een
bepaald feit handhaaft, bij de beoordeling van de feitelijlce omstandigheden
van de zaak en die eigen zijn aan de
persoonlijkheid van de verdachte, gewag te maken van andere strafbare
feiten die in de stukken van het onderzoek vermeld zijn (1). (Art. 21, §§ 4 en
5, wet 20 juli 1990.)

(1) M. RoziE, « De voorlopige hechtenis en
de onderzoeksgerechten », in Voo1'.lopige hechtenis. De wet van 20 juli 1990, R. Declercq en
R. Verstraeten, (ed.), Accor 143.
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3° Het onderzoelr:sgerecht dat bij de be-

oordeling van de noodzaalc om de voorlopige hechtenis van de verdachte te
handhaven, acht slaat op een beschikking tot verwijzing van die verdachte
naar de correctionele rechtbank die
nag niet heeft gevonnist, oordeelt daardoor niet dat hij de feiten heeft ge-

pleegd waarvoor hij werd verwezen.
(DE REU)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1580.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over bet middel: schending van de artieklen 16, § 1, 16, § 5, 20, § 4, 20, § 5, en
30, § 4, van de wet van 20 juli 1990, van
artikel 6.2 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens van 4 november 1950, goedgekeurd
door de wet van 13 mei 1955, en van het
algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat
eenieder die voor een strafbaar feit
wordt vervolgd, geacht wordt onschuldig
te zijn zolang zijn schuld volgens de wet
niet is bewezen geworden,
doordat bet ho£ van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, met overneming
van de motieven van de vordering van
het openbaar ministerie, oordeelt dat de
openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk de handhaving van de aanhouding
van de eiser vereist onder meer omdat
« de gepleegde feiten » doen blijken van
misprijzen voor andermans eigendom en
voor de emotionele waarde die de benadeelde aan de ontvreemde goederen
hecht, het onderzoek naar « de juiste
omstandigheden van de diefstal en de tegeldemaking van de gestolen dieren nag
niet beeindigd is », en oak nag moet onderzocht worden voor welke andere feiten eiser desgevallend in aanmerking
kan komen, daarbij acht slaande op het
feit dat hij vier andere diefstallen van
dieren heeft bekend, en verwezen is gewarden door de raadkamer in verband
met diefstal van kledingstukken,
terwijl, ...
derde onderdeel, uit de ingeroepen
wetsbepalingen en het beginsel van de
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specifiteit van het aanhoudingsbevel
volgt dat de_ rechter, wanneer hij te oordelen heeft over de noodzaak tot handhaving van een aanhoudingsmandaat,
enkel die feiten waarvoor het bevel werd
uitgevaardigd in zijn beoordeling mag
betrekken, doch geen andere feiten die
niet het voorwerp van een aanhoudingsbevel zijn waarover nag niet is gevonnist
geworden, oak al werden die feiten bekend, zodat het arrest ten onrechte gewag maakt van de door eiser toegegeven
diefstal van vier andere dieren, waarvoor
hij nochtans niet in hechtenis werd genomen;
vierde onderdeel, de rechter, wanneer
hij te oordelen heeft over de noodzaak
tot handhaving van een aanhoudingsmandaat, in zijn beoordeling geen feiten
mag betrekken waarvoor tegen de verdachte eerder een verwijzingsbeslissing
zonder aanhouding naar de carrectionele
rechtbank werd uitgesproken, doch die
door dat gerecht nog niet bewezen werden verklaard; dat immers zodoende niet
aileen het in het middel aangehaalde algemeen rechtsbeginsel en de supranationale rechtsregel werden geschonden
maar dat zulke aanhaling evenmin toelaat te besluiten dat er « volstrekte noodzakelijkheid (is) vaor de openbare veiligheid », nu integendeel uit een verwijzing
zonder aanhouding blijkt dat die feiten
de door de wet vereiste volstrekte noodzaak tot aanhauding niet hebben opgeleverd:

Wat het derde en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, bij de handhaving van de voorlopige hechtenis op
grand van een bepaald feit, niets de
rechter belet, bij de beoordeling van
de feitelijke omstandigheden van de
zaak en die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, in de
redengeving gewag te maken van
strafbare feiten die niet het voorwerp van de tenlastelegging zijn
maar die in de stukken van het onderzoek vermeld zijn;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat het arrest, bij de beoordeling van de volstrekte noodzaak
eisers voorlopige hechtenis te handhaven, acht slaat op een door een
onderzoeksgerecht genomen beschik-
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king tot verwiJ z1ng naar de correctionele rechtbank die nog niet gevonnist heeft, niet kan worden afgeleid dat de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat
eiser de feiten heeft gepleegd waarvoor hij werd verwezen;
Dat de appelrechters niet beslissen dat het deze feiten zijn die de
volstrekte noodzaak tot aanhouding
opleveren;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
14 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Frere - GelijkJuidende conclusie van h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
Lust, Brugge.
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AANSPRAKEL!JKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

(ON)MIDDELLIJKE
OORZAAK - WEGVERKEER - TE VOORZIENE
NADERING VAN EEN VOERTUIG - OVERDREVEN SNELHEID - ONGEVAL - FOUT - OORZAKELIJK VERBAND.

De vaststelling dat de voorrangschuldige
bestuurder het voertuig had kunnen
zien naderen sluit niet noodza.kelijk
een lout van de voarranggerechtigde
bestuurder noch een oorzakelijk ver~
band tussen de overdreven snelheid
van die bestuurder en de aan de voor~
rangschuldige bestuurder toegebrachte
schade uit (1).

(REUTER T. ME'ITLEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.0874.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 april 1993 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen en gelet
op de in het Duits gestelde voorzieningen tegen die beslissingen;
I. Op de voorziening van Ferdy
Reuter:

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de verweerder Thomas Mettlen tegen eiser en van eiser tegen genoemde verweerder :

Over beide middelen samen :
Overwegende dat de door de
rechtbank in hoger beroep gedane
vaststelling dat verweerder eiser
had kunnen zien naderen niet noodzakelijk een fout van eiser of een
oorzakelijk verband tussen de door
het vonnis te zijnen laste vastgestelde overdreven snelheid en de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan,
uitsluit;
Dat de rechtbank, op grond van
haar overwegingen dat de zeer overdreven snelheid waarmee eiser reed,
heeft bijgedragen tot het verloop
van het ongeval en dat, indien hij
met een aangepaste snelheid had
gereden, het ongeval had kunnen
voorkomen worden of althans dat de
gevolgen ervan beperkt hadden kunnen zijn, haar beslissingen dat eiser
ten dele voor het ongeval aansprakelijkheid verklaard wordt, naar
recht verantwoordt;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

(1) Cass., 22 sept. 1969 (A.C., 1970, 71).
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15 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. H.G.
Veiders, Verviers.

Nr. 527
2e KAMER - 15 december 1993

BETEKENINGEN EN KENNISGEVIN·
GEN -

EXPLOOT- BETEKENING AAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - VOORWAAR-

Nr. 527

Overwegende dat volgens 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 arrest in casu vaststelt « dat het exploot is gericht aan het adres dat het openbaar ministerie kende en dat overeenkwam met het door (eiser) zelf
aangegeven adres; dat uit de vermeldingen op de postzending niet
blijkt dat beklaagde van adres veranderd was, maar aileen dat het
erop vermelde adres afgifte van het
exploot onmogelijk maakte; dat het
door (eiser) opgegeven adres, dat
door geen enkel identiteitsbewijs bevestigd werd, eventueel vals was »;

DEN.

De op verzoek van het O.M. gedane betekening van een exploot aan de procureur des Konings is regelmatig, wanneer het exploot eerst vrucl1teloos is
''erzonden aan het door de geadresseerde verkeerd opgegeven adres in
het buitenland, het O.M. is namelijk
niet verplicht diens juiste adres aldaar
op te sporen (1). (Art. 40 Ger.W.)
(PAUWELS)
ARREST ( vertaJing}

Dat de appelrechters, door op
grond van die feitelijke gegevens te
oordelen (( dat het openbaar ministerie in die omstandigheden terecht
ervan mocht uitgaan dat eiser geen
gekende woon- of verblijfplaats had,
en dat het niet verplicht was in de
Verenigde Staten opsporingen te
verrichten om het eventuele, juiste
adres te weten te komen », de beslissing waarbij de aan de procureur
des Konings gedane betekening als
regelmatig wordt beschouwd naar
recht hebben verantwoord;

(A.R. nr. P.93.1140.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(1) Zie Cass., 22 mei 1980 (A.C.! ~979-80, nr.
598)· 14 april 1987, A.R. nr. 834 (Ibid., 1986-87,

nr. '487); 22 okt. 1987, A.R. nr. 7972 (ibid.,
1987-88, nr. 109).

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

15 december 1993 - 2e !ramer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanrnart
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
M. Verhaeghe, Brussel.
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zachtende omstandigheden waren
aangenomen, naar recht verantwoord blijft ingeval toepassing
wordt gemaakt van de laatste twee
wetsbepalingen;

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN BELANG - STRAF VERANTWOORD - STRAF
WEGENS BRANDSTICHTING IN EEN BEWOOND
PAND - MIDDEL DAT DIE OMSTANDIGHEID
BETWIST.

Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,

is het cassatiemiddel waarin wordt betwist dat de brandstichter moest ver-

15 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Vei·slaggever: de h. Fischer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Hansenne, Brussel.

moeden dat het door hem in brand ge-

stoken pand bewoond was, wanneer
zelfs zonder die omstandigheid de tegen hem tegengesproken straf gerecht-

vaardigd zou blijven (!). (Artt. 510, 511
Sw.)
(GILSOUL T, KIM LY MAl E.A.)
ARREST ( vertaling)

Nr. 529
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KAMER -

16 december 1993

(A.R. nr. P.93.1467.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat het middel dat
aanvoert dat de in de telastleggingen A1 en A2 omschreven feiten
niet onder de toepassing vallen van
de artikelen 510, 513 en 516 van het
Strafwetboek, maar van de artikelen
511 en 516 van dat wetboek, niet
ontvankelijk is bij gemis aan belang; dat immers het middel, ook a!
was het gegrond, niet tot cassatie
zou kunnen leiden, aangezien de gevangenisstraf van zes j aar en de
geldboete van vijfhonderd frank, die
aan eiser zijn opgelegd nadat ver(1) Zie Cass., 18 jan. 1989, A.R. m. 6995
(A.C., 1988-891, m. 293).

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - BESL!SSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE- BE·
ROEP BIJ HET HOF VAN BEROEP - PERSONEN DIE HET BEROEP KUNNEN INSTELLEN.

Art. 7 wet van 23 dec. 1986 betreffende
de invorde1•ing en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, naar luid waarvan tegen de beslissing van de bestendige deputatie
beroep kan worden ingesteld bij het
hoi van beroep, voor zover de waarde
van de aanvraag ten minste 10.000
frank bedraagt, beperkt de mogelijkheid om een dergelijk beroep in te
stellen niet tot de belastingplichtige.
(GEMEENTE HOUYET T. LA COPROPRIETE DU
BELVEDERE DECELLES N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F.93.0072.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
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Over het middel :
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest het
beroep niet ontvankelijk verklaart
dat eiseres heeft ingesteld tegen de
beslissing van de bestendige deputatie waarbij een door de gemeente
van verweerster geheven belasting
van meer dan 10.000 frank op afval,
tweede verblijven en kampeerterreinen nietig verklaard werd;
Overwegende dat krachtens artikel 7 van de wet van 23 december
1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, tegen de beslissing van de bestendige
deputatie beroep kan worden ingesteld bij het hof van beroep, voor zo-

ver de waarde van de aanvraag ten
minste 10.000 frank bedraagt;
Dat die wetsbepaling de mogelijkheid om een dergelijk beroep in te
stellen niet beperkt tot de be!astingplichtige, zodat eiseres zich erop
kan beroepen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca~
ten: mrs. J.P. Lathe en M. Preumont,
Namen.
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OVEREENKOMST -

ALLERLEI - VERRICHTING VAN EEN HANDELING - TERMIJN
- BEREKENING.

Behoudens uitdrukkelijk beding is het
bepaalde in hoofdstuk VIII Ger. W.
i. v.m. de procestermijnen niet van toe~
passing op de termijnen die bij over~
eenkomst zijn bepaald voor de verrich~
ting van een handeling. (Artt. 48 tot 57
Ger.W.)
(WERNERT, JEHANSART T. MIROIR, DUBOIS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0113.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 december 1992 door
het Hof van Beroep te Bergen gewe-

zen;
Over het middel: schending van de ar~
tikelen 1, 48, 53 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1134 en 1176 van het Burger~
lijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat de
overeenkomst van de partijen van 16
maart 1990 « in fine het volgende beding
bevat: " De geldigheid van de onderhavige bedingen is onderworpen aan de aanvaarding van de hyptohecaire lening,
waarvan binnen een maand kennis
moest worden gegeven" )>; dat het erop
wijst dat « de appellant Werner voor de
gerechtelijke politie van Doornik op 9
april 1992 het volgende heeft verklaard :
"De heer Miroir is mij op 17 april (1990)
een attest komen brengen dat de
B.V.B.A. Christian Huysmans te Peruwelz hem had afgegeven en waarin
stand dat de vennootschap Belstar aan
de heer Miroir en mejuffrouw Dubois
een lening van 2.800.000 frank had toegestaan. Bij die gelegenheid heb ik de heer
Miroir ter kennis gebracht dat ik de op
16 maart 1990 ondertekende koopoptie
vernietigde omdat de termijn van een
verstreken was en het overgelegde attest
geen bewijsstuk was'' »; dat het arrest
vertrolgens beslist dat de eisers « uiter~
lijk » op 17 april 1990 op de hoogte waren gebracht van de toekenning van de
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hypothecaire lening aan de verweerders
en dat de aan de eisers gegeven inlichting voldeed « aan de vereisten van de
opschortende voorwaarde waaraan zij
hun verbintenis hadden onderworpen »;
dat het bijgevolg het bestreden vonnis
dat de eis van de verweerders had ingewilligd, bevestigd op grand dat « immers
de dag waarop de voor de vervulling van
de voorwaarde bepaalde tijd verstreek
een wettelijke feestdag was, namelijk

(Paas)maandag 16 april 1990; dat derhalve krachtens artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek die dag was verplaatst
naar de eerstvolgende werkdag, namelijk
dinsdag 17 april 1990 »,
terwijl uit de artikelen 1 en 48 van het
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de in ar-

tike1 53 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde berekeningswijze van termij·
nen aileen van toepassing is op de pro·
ceshandelingen en niet op de overeen·
komsten of andere akten van burgerlijk
recht; het arrest bijgevolg, nu het ten ge·
volge van een verkeerde toepassing van
artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek
beslist dat de in de overeenkomst van de
partijen van 16 maart 1990 bepaalde op·
schortende voorwaarde vervuld was bin·
nen de overeengekomen termijn zonder
er tevens op te wijzen dat de partijen in
hun overeenkomst hadden verwezen
naar de bij het Gerechtelijk Wetboek be·
paalde wijzen van berekening van de
termijnen of dat hun wil in die zin moest
worden uitgelegd, niet naar recht verant·
woord is;

gestelde tij d verstreek een wettelijke feestdag was, namelijk Paasmaandag 16 april 1990, zodat « die
dag werd verplaatst naar de eerstvolgende werkdag », namelijk dins·
dag 17 april 1990, de beslissing dat
de door de verweerders op laatstgenoemde datum verstrekte inlichting
gegeven was binnen de overeenge·
komen terr.aijn, niet naar recht 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 Brussel.
16 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo·
caat: mr. Gerard.

Overwegende dat luidens artikel
48 van het Gerechtelijk Wetboek het
bepaalde in hoofdstuk VIII van dat
wetboek betrekking heeft op de termijnen voor het verrichten van de
proceshandelingen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de geldigheid van de op 16
maart 1980 ondertekende « koopoptie » betreffende het aan eiser toebehorende pand « onderworpen was
aan de dagvaarding van de hypothecaire lening waarvan binnen een
maand kennis moest worden gegeven (... ) »;
Overwegende dat het arrest, nu
het enkel op grand van artikel 53
van het Gerechtelijk Wetboek beslist dat de dag waarop de voor de
vervulling van die voorwaarde vast-
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1° SCHIP, SCHEEPVAART -

AANVA·

RING - ART. 270 ZEEWET - RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN SCHADE DRAAGWJJDTE.

2° SCHIP, SCHEEPVAART -

ZEESCHEPEN- WET VAN 3 NOV, 1967 - WODSDIENST
- HAVENKAPITEIN - AANWIJZING VAN EEN
LIGPLAATS - AANSPRAKELIJKHEID,
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1° Rechtsvorderingen tot vergoeding van
door aanvaring veroorzaakte schade,
waarop de tweejarige verjaring toepasselijk is, zijn niet uitsluitend de rechtsvorderingen gericht tegen het aanvarend vaartuig maar oak aile rechtsvorderingen die beogen herstel te verkrijgen van de schade geleden ingevolge
een aanvaring. (Art. 270 Zeewet.)
2° De enkele aanwijzing van de ligplaats

van een schip door een havenkapitein
is geen Joodsdienst waarvoor de aansprakelijkheidsbeperking uit art. 3bis
wet van 3 nov. 1967 betreffende het

Joodsen van zeevaartuigen geldt.
(NOORD NATIE TERMINALS N.V.
T. PERUVIAANSE STAAT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7985)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1991
door bet Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 270
van boek II, zee~ en binnenvaart, titel
IX, gronden van niet~ontvankelijkheid en
verjaring, van het Wetboek van Koop~
handel en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest - na te
hebben vastgesteld dat partijen, waaron~
der eiseres « de verjaring inroepen (van
de vordering van de Peruviaanse Staat
tot vergoeding van} (... ) de eigen schade
van het ms. Ilo, die slechts werd ingeleid
bij conclusies van 13 december 1977, terwijl het ongeval zich voordeed op 29 sep~
tember 1975 », alsmede dat « artikel 270
van de zeewet (... ) bepaalt dat verjaard
zijn alle rechtsvorderingen tot vergoe~
ding van door aanvaring veroorzaakte
schade, na verloop van twee jaar na de
gebeurtenis » (arrest, blz. 8) - beslist
« dat echter ten deze de eigen schade gevorderd door de Peruviaanse Staat niet
gesteund is op een " aanvaring ", zoals
bedoeld in artikel 270 van de zeewet; dat
uit het verslag van de gerechtsdeskunrlige, kapitein Vergauwen, blijkt dat de
raak tegen het ms. Eurasia het gevolg
was van een voorafgaande gronding (... )
van het ms. Ilo (... ); dat waar de (Peruvi~
aanse Staat haar) (... ) vordering in vergoeding van (...) (de) eigen schade ener~
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zijds steun(t} op contractuele tekortkomingen van hun tijdbevrachter, de N.V.
Naviera Celta, anderzijds op de quasi-delictuele tekortkomingen van de N.V.
Noordnatie en van de Stad Antwerpen,
deze vordering niet verjaard was (...) »
(arrest, blz. 8), om uiteindelijk eiseres te
veroordelen tot betaling aan de Peruviaanse Staat van alle door deze partij tot
vergoeding van haar eigen schade gevorderde posten (arrest, 15), waarvan het,
met verwijzing naar de tweede aanvullende besluiten van laatstgenoemde partij, aanneemt dat deze zijn opgesplitst in
posten, « die het gevolg zijn van de
gronding, en deze die betrekking hebben
op de aanvaring zelf » (arrest, blz. 13),

terwijl, eerste onderdeel, zo moet worden aangenomen dat de beroepsrechters,
door te oordelen dat te dezen de verdering van de Peruviaanse Staat, strekkend tot het bekomen van vergoeding
· voor haar eigen schade, niet gesteund is
op een « aanvaring », zoals bedoeld in artikel 270 van de Zeewet, hebben beschouwd dat gezegde vordering van de
Peruviaanse Staat er niet toe strekt vergoeding te bekomen van door aanvaring
veroorzaakte schade, het tegenstrijdig is
enerzijds zulks te beslissen en ander~
zijds eiseres te veroordelen tot vergoeding van alle door de Peruviaanse Staat
gevorderde schadeposten, waarin niet al~
leen de posten zijn begrepen, die het gevolg zijn van de gronding, doch tevens
deze ingevolge de aanvaring; dat het be~
streden arrest, dat op dergelijke tegenstrijdige motieven is gesteund, niet regelmatig is gemotiveerd en artikel 97
van de Grondwet schendt;

tweede onderdeel, iedere botsing tus~
sen twee of meerdere schepen, afgezien
van de oorzaak ervan, een aanvaring uit~
maakt; dat, voor zover moet worden beschouwd dat de beroepsrechters, door te
beslissen dat ten deze de vordering van
de Peruviaanse Staat, strekkend tot het
bekomen van vergoeding voor haar eigen schade, niet is gesteund op een
<< aanvaring », zoals bedoeld in artikel
270 van de Zeewet, hebben geoordeeld
dat in casu geen « aanvaring » voor handen was, om reden dat de raak tegen het
ms. Eurasia het gevolg was van een
voorafgaande gronding van het ms. Ilo,
schendt het bestreden arrest artikel 270
van hoek II, titel IX van het Wetboek
van· Koophandel en meer bepaald het
daarin vervatte wettelijk begrip « aanvaring »,
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derde onderdeel, luidens artikel 270
van hoek II, titel IX van het Wetboek
van Koophandel, alle rechtsvorderingen
tot vergoeding van door aanvaring veroorzaakte schade verjaard zijn twee jaren na de gebeurtenis; dat deze bepaling
duidelijk alle vorderingen beoogt, wanneer die ertoe strekken vergoeding te bekomen van door aanvaring veroorzaakte
schade en dit afgezien van de grondslag,
waarop een dergelijke ingestelde verdering is gesteund; dat het bestreden ar-

rest, voor zover moet worden beschouwd
dat de beroepsrechters, door te beslissen
dat ten deze de vordering van de Peru-

viaanse Staat, strekkend tot het bekomen van vergoeding van haar eigen
schade, niet is gesteund op een « aanvaring », zoals bedoeld in artikel 270 van
de Zeewet, hebben geoordeeld dat voormeld artikel geen toepassing vindt, wanneer de ingeroepen grondslag van de
vordering geen aanvaring is en dit in casu het geval is, nu de litigieuze verdering opzichtens eiseres steunt op quasidelictuele tekortkomingen, schendt het
bestreden arrest gezegd artikel 270 van
hoek II, titel IX van het Wetboek van

Koophandel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
een juridische tegenstrijdigheid aanvoert tussen eensdeels de beslissing
dat de vordering niet gegrond is op
een aanvaring, zoals bedoeld in artikel 270 van de Zeewet, en anderdeels de beslissing dat eiseres de
volledige schade van de verweerder
sub 1 moet vergoeden, met inbegrip
van de schade die het gevolg is van
de gronding;
Dat het onderdeel dat slechts artikel 97 van de Grondwet als geschonden wetsbepaling aanwijst, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
270 van de Zeewet, aile rechtsvorderingen tot vergoeding van door aanvaring veroorzaakte schade twee jaren na de gebeurtenis verjaard zijn;
Dat die bepaling, die een algemene draagwijdte heeft, niet uitsluitend de rechtsvorderingen betreft
gericht tegen het aanvarend vaar-
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tuig maar oak aile rechtsvorderingen die beogen herstel te ver krij gen
van de schade geleden ingevolge
een aanvaring;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de Peruviaanse Staat de
vergoeding vordert voor een schade
geleden, eensdeels ingevolge de
gronding van het schip ms. Ilo en
anderdeels ingevolge de aanvaring
zelf; dat het beslist dat de aanvaring
het gevolg was van een voorafgaande gronding van het ms. Ilo en dat
die gronding veroorzaakt werd door
de quasi-delictuele tekortkoming
van eiseres en van de verweerster
sub 3; dat het om die reden oordeelt
dat de vordering tot vergoeding van
de schade geleden zowel ingevolge
de aanvaring zelf als ingevolge de
gronding, te dezen niet gebaseerd is
op een aanvaring en mitsdien niet
verj aard is;
Dat het arrest dat oordeelt dat
een rechtsvordering tot vergoeding
van door aanvaring veroorzaakte
schade niet onderworpen is aan de
bedoelde korte verjaring als de aanvaring het gevolg is van « quasi-delictuele tekortkomingen » aan artikel 270 van de Zeewet een beperking toevoegt die dit artikel niet
inhoudt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 3bis, in het
bijzonder § 1, 2°, b van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van
zeevaartuigen, zoals ingevoegd door het
enig artikel van de wet van 30 augustus
1988,

doordat het bestreden arrest, na te
hebben beslist « dat besloten moet worden dat de schadevaring ontstond door
de samenlopende fouten van (eiseres) en
van de Stad Antwerpen », te weten, wat
laastgenoemde betreft, naast het niet
aanbrengen van een baken of een boei,
het door de havenlmpitein akkoord gaan
met het meren van het ms. Ilo aan dok
nummer 319 (arrest, blz. 12), niettemin
oordeelt dat « wat de Stad Antwerpen
betreft en waar geen grove schuld wordt
ingeroepen, deze terecht beroep doet op
de wet van 30 augustus 1988 betreffende
het loodsen van zeevaartuigen, meer be-
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paald op artikel 3bis, § 1, 2°, b; dat valgens de voorbereidende werken van deze
wet onder "iedere dienst" begrepen
moeten worden alle diensten die zich
rechtstreeks of onrechstreeks bezig houden met de begeleiding van de scheepvaart (...); dat de havenkapiteindienst
dergelijke dienst verzekert », zodat « de
vordering tegen de Stad gesteld ongegrond is » (arrest, biz. 13) en uiteindelijk
het hager beroep van de stad Antwerpen, dat tevens was gericht tegen eiseres, ontvankelijk en gegrond verklaart
en dienvolgens, uitsluitend de aansprakelijkheid van eiseres weerhoudend voor
het schadegeval, deze alleen opzichtens
de Peruviaanse Staat veroordeelt tot betaling van de volledige schadevergoeding,
terwijl, zo artikel 3bis, § 1, 2°, b, van
de wet van 3 november 1967, zoals ingevoegd bij wet van 30 augustus 1988, weliswaar voorziet dat onder loodsdienst
onder meer wordt verstaan iedere dienst,
die inzonderheid door middel van radarwaarnemingen of peilingen van de voor
zeevaartuigen toegankelijke wateren, inlichtingen of instructies aan een zeevaartuig geeft, oak al bevindt er zich geen
loads aan board, maakt deze bepaling
evenwel deel uit van de wet betreffende
het loodsen van zeevaartuigen; dat, rekening houdend met het voorwerp van deze wet, het bier ter sprake zijnde artikel
aileen doelt op de door bedoelde « iedere
dienst » gegeven inlichtingen of instructies, die betrekking hebben op het
loodsen of met andere woorden op het
begeleiden van de vaart van het schip;
dat het door de havenkapitein akkoord
gaan met het meren van het ms. Ilo aan
dok nummer 319 geenszins een inlichting of instructie uitmaakt, strekkend tot
het begeleiden van de goede vaart van
het schip; dat het bestreden arrest, door
de aansprakelijkheid van de stad Antwerpen, na te hebben aangehaald dat de
fout in hoofde van die partij er onder
meer in bestond dat de havenkapitein
toelating had gegeven tot het meren aan
dok nummer 319, niettemin niet te weerhouden, om reden dat de havenkapiteindienst een dienst is, zoals bedoeld in het
kwestieuze artikel 3bis, § 1, 2°, b, van de
wet van 3 november 1967, zoals ingevoegd bij wet van 30 augustus 1988, deze
wetsbepaling schendt :

Overwegende dat het middel dat
geen betrekking heeft op de betwisting gerezen tussen eisere_s en de

Nr. 531

verweerders sub 1 en 2, maar
slechts gericht is tegen de beslissing
dat aileen eiseres aansprakelijk kon
worden gesteld en niet de verweerster sub 3, ten aanzien van de verweerders sub 1 en sub 2 niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat in de Antwerpse haven de
havenkapitein-commandant of zijn
afgevaardigde de ligplaatsen van de
vaartuigen aanwijst, dat de havenkapitein de werkelijke plaatselijke
toestand niet kende, dat de toestand
bij de kademuur zeer misleidend
was en dat de dienst zonder meer
akkoord ging met de aangevraagde
ligplaats;
Overwegende dat, krachtens artikel 3 bis, 1, 2°, b, van de wet van 3
november 1967, zoals gewijzigd door
de wet van 30 augustus 1988, onder
loodsdienst wordt verstaan iedere
dienst, die inzonderheid door middel
van radarwaarnemingen of peiling
van de voor zeevaartuigen toegankelijke wateren, inlichtingen of instructies aan een zeevaartuig geeft,
oak a! bevindt er zich geen loads
aan board;
Dat uit het onderling verband tussen de bepalingen van de bedoelde
wet volgt dat de wetgever de aansprakelijkheid heeft willen regelen
van de loodsdiensten in zoverre die
loodsdiensten inlichtingen of instructies geven betreffende de begeleiding
van de vaart van het schip;
Dat de enkele aanwijzing van de
ligplaats van een schip door een havenkapitein, geen daad is waarvoor
de aansprakelijkheidsbeperking in
het genoemde artikel 3bis geldt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de vordering van de verweerder
sub 1 tot betaling van de schade die

Nr. 532
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het gevolg was van de raak niet verjaard was, ten aanzien van eiseres
beslist dat de stad Antwerpen niet
aansprakelijk kan worden gesteld
voor de geleden schade 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 Gent.
17 december 1993- 1e kamer- Voor-

zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Dassesse, Simont en
Verbist.

1° In burgerlijke zaken is het cassatiebe-

roep niet ontvankelijk wanneer het geschil onsplitsbaar is en het cassatieberoep niet is gericht tegen alle partijen
in de bestreden beslissing wier belang
in strijd is met dat van de eiser (1).
(Art. 1084 Ger.W.)

2° Wanneer in burgerlijke zaken het geschil tussen de partijen onsplitsbaar is
en de voorziening tegen een van de
partijen niet ontvankelijk is, is de
voorziening tegen de andere partijen
evenmin ontvankelijk (2). (Artt. 31 en
1084 Ger.W.)
3° Onsplitsbaar in de zin van art. 31

Ger. W. is het geschil over het eigendomsrecht van een der partijen wanneer het mogelijk is dat, bij splitsing
van het geding, volgens een beslissing
de Belgische rechtbanken wei, en valgens een andere beslissing de Belgische rechtbanken niet bevoegd zouden
zijn nopens dat eigendomsrecht uitspraak te doen.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCii!:N E.A. T.
BEELEN E.A.)
ARREST

(A.R. nrs. 8070 en 8248)

Nr. 532
1e KAMER -

17 december 1993

1° CASSATIEBEROEP -

BURGERL!JKE
ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - ALLERLEI - ONSPLITSBAAR GESCHIL - CASSATIEBEROEP NIET GERICHT TE·
GEN ALLE PARTIJEN IN DE BESTREDEN BE.
SLISSING WIER BELANG STRIJDIG IS MET DAT
VAN DE ElSER.

2° CASSAT!EBEROEP -

BURGERL!JKE
ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - GEVOLGEN VAN NIET-ONTVANKE.

LIJKHEID T.A. V. EEN PARTIJ BAAR GESCHIL.

ONSPLITS-

3° ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene
rol onder de nummers 8070 en 8248
tegen hetzelfde arrest zij n gericht; ·
dat ze dienen te worden gevoegd;
Overwegende dat de eisers de
voorziening ingeschreven op de algemene rol onder nummer 8070 hebben ingesteld tegen de verweerders
bij akte neergelegd ter griffie van
het Hof op 27 maart 1992;
Dat zij, bij akte neergelegd ter
griffie van het Hof op 16 juli 1992,
afstand hebben gedaan van de voor-

I----------------(1) Cass., 1 okt. 1987, A.R. nr, 5486 (AC.,
1987-88, nr. 71).
(2) Cass., 3 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr, 590).
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ziening « voor zover (zij) was gericht
tegen de N.V. naar Luxemburgs
recht Immo Invest (...), dit zonder

berusting en, met name, onder voorbehoud de voorziening ongewijzigd
opnieuw aan deze partij te Iaten betekenen »;
Dat de eisers ter griffie van het
Hof een nieuw verzoekschrift hebben neergelegd op 25 augustus 1992
dat aan verweerster N.V. Immo Invest op 21 augustus 1992 werd betekend;
Overwegende dat het bestreden
arrest op 27 en 31 december 1991
ten verzoeke van verweerder Beelen
aan de eisers werd betekend;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening : in een
onsplitsbare zaak moet de voorziening worden gericht tegen aile partijen wier belang strijdig is met dat
van de eiser en als de voorziening
niet geldig tegen een van deze partijen kan worden gericht, is zij niet
ontvankelijk;
Overwegende dat, luidens artikel
1084 van het Gerechtelijk Wetboek,
wanneer het geschil onsplitsbaar is,
de voorziening moet worden gericht
tegen aile bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang
strijdig is met dat van de eiser; dat,
bij niet-inachtneming van de in dit
artikel gestelde regels, de voorziening niet wordt toegelaten;
Dat, in een onsplitsbaar geschil,
wanneer een verweerder het arrest
aan de eiser heeft doen betekenen,
die betekening de termij n om een
cassatieberoep in te stellen ook doet
!open in het voordeel van de andere
verweerders;
Dat, wanneer het geschil onsplitsbaar is tussen de partijen en de
voorziening tegen een van de partijen niet ontvankelijk is, de voorziening tegen de andere partij evenmin
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aanvankelijke vordering
tot voorwerp had : 1. de gerechte-

Nr. 532

lijke vaststel!ing dat de N.V. Immo
Invest, voor wat betreft haar aktiviteiten in BelgH:;, nietig is, minstens
een gesimuleerde vennootschap is;
2. de gerechtelijke vaststelling dat
aile bezittingen in Belgie van de
N.V. Immo Invest en in het bijzonder het kasteel van Herbeumont,
toebehoren aan verweerder;
Dat het arrest ten aanzien van
beide verweerders beslist dat de
Belgische rechtbanken niet bevoegd
zijn om kennis te nemen van de betwisting;
Dat hieruit volgt dat bij splitsing
van het geding het mogelijk is dat
volgens een beslissing de Belgische
rechtbanken wei en volgens een andere beslissing de Belgische rechtbanken niet bevoegd zouden zijn om
uitspraak te doen nopens het eigendomsrecht van verweerster; dat de
gezamenlijke tenuitvoerlegging van
de onderscheiden beslissing waartoe
het geschil aanleiding zou geven,
materieel onmogelijk zou zijn;
Dat het geschil bijgevolg onsplitsbaar is in de zin van artikel 31 van
het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de bestreden beslissing aan de eisers ten verzoeke
van verweerder betekend werd op
27 en 31 december 1991; dat de termijn in deze onsplitsbare zaak dan
ook ten voordele van verweerster
begon te !open vanaf die betekening;
Dat de voorziening tegen verweerster ingesteld buiten de bij artikel
1073 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde termijn, derhalve laattijdig
is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat uit het vorengaande volgt dat, nu de voorziening
niet meer tegen verweerster kon .
worden ingesteld, de tegen verweerder ingestelde voorziening evenmin
ontvankelijk is;

Om die redenen, voegt de voorzieningen ingeschreven op de algeme-
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Nr. 533

ne rol onder de nummers 8070 en
8248, verleent akte van de afstand
in de zaak ingeschreven op de algemene rol onder het nummer 8070,
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 december 1993 - 1e kamer -

Voor-

zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn, Delahaye en
Geinger.

Nr. 533
ge KAMER - 20 december 1993

ZIEKTE- EN
KERING -

!NVALIDITEITSVERZE-

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ZELFSTANDIGE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - INVALIDITEIT - BEGRIP.

De arbeidsongeschiktheid van de zelf-

standige die aanspraalr maakt op de
invaliditeitsuitkeringen is geen absoluut begrip, maar moet gemeten wo.z:den aan de persoonlijke beroepsactivJteit, waarbij de non-activiteit met gezond verstand beoordeeld moet worden; het begrip van volledige 100 t.h.
inactiviteit is een theoretisch begrip
dat slechts in extreme gevallen in de
praktijk wordt teruggevonden (1).
(Artt. 19 en 20 K.B. 20 juli 1971.)
(PATTYN T, R.I.Z.I.V.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0027.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14' april 1992 door het
1) Zie Cass., 25 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr.
13 \ ); Cass., 21 jan, 1985 (A.C., 1984-85, nr. 294).
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Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
gewezen;
Over het middel :
Overwegende dat, naar luid van
het te dezen toepasselijk artikel 20
van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een
verzekering
tegen
arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, de gerechtigde in de loop
van een tijdvak van invaliditeit geacht wordt zich in staat van arbeidsongeschiktheid te bevinden, « wanneer voldaan is aan artikel 19 en hij
bovendien erkend wordt ongeschikt
te zijn om het even welke beroepsbezigheid uit te oefenen die
hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden, inzonderheid rekening
gehouden met zijn stand, zijn gezondheidheidstoestand en zijn beroepsopleiding »; dat artikel 19 van
het besluit vereist dat de gerechtigde onder meer, wegens letsels of
functionele stoornissen, een einde
heeft moeten stellen aan het volbrengen der taken die verband hielden met zijn beroepsbezigheid als
zelfstandige en die hij v66r de aanvang van de arbeidsongeschiktheid
waarnam;
Overwegende dat, blijkens het
verslag aan de Koning bij voormeld koninklijk besluit, de in artikel
19 bedoelde arbeidsongeschiktheid
geen absoluut begrip is, maar gemeten moet worden aan de persoonlijke beroepsactiviteit, de non-activiteit met gezond verstand moet worden beschouwd en « het begrip van
volledige 100 t.h. inactiviteit een
theoretisch begrip (is) dat slechts in
extreme gevallen in de praktij k teruggevonden wordt »;
Overwegende dat het arrest door,
enerzijds, vast te stellen dat het
« huidig geschil gesteund (is) op de
artikelen 19 en 20 van het K.B. d.d.
20 juli 1971 houdende instelling van
een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, met andere woorden : een
arbeidsongeschiktheid van 100 % »,
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anderzijds, de door eiser voorgebracbte mediscbe attesten af te wijzen op grand dat deze geen arbeidsongeschiktheid « overeenkomstig
bet bepaalde in artikel 20 van bet
voormelde K.B. d.d. 20 juli 1971
(aantonen) », eiser het bewijs van
100 % arbeidsongescbiktbeid oplegt;
Dat het aldus de in het middel
aangewezen bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1971
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Nr. 534

2° ONDERWIJS

UNIVERSITAIR ONDER·
WIJS - RIJKSUNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BIJDRAGEPLICHT TEGENOVER DE SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLING - PERSONEEL BEDOELD BIJ ART. 6, § 1, 11° K.B., NR. 542 VAN 31
MAART 1987.

3° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNE-

MERS - BIJDRAGEPLICHT - BEPERKTE BIJDRAGE INZAKE VERPLICHTE VERZEKERING
TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT - SECTOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING - RUSTPENSIOENREGELING STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN - INSTELLING VAN OPENBAAR
NUT.

1o en 2° De open bare installing met

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van bet Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar bet Arbeidsbof te Brussel.
20 december 1993 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Versla.ggever: de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Blitzler en Houtekier.

Nr. 534

rechtspersoonlijkheid « Universitair
Ziekenhuis Gent » is verplicht de aan
de sociale-zekerheidsinstelling verschuldigde bijdrage te betalen voor het
pei·soneel bedoeld in art. 6, § 1, 11°,
KB. nr. 542 van 31 maart 1987, ook al
ontbreekt ten aanzien van dit personeel een regelmatig uitgevaardigde regaling; dit heeft niet tot gevolg dat de
rechtsverhouding tussen overheid en
werknemers niet statutair is. (Art. 11,
§ 2, K.B. 28 nov. 1969.)
3° Krachtens de bepalingen van art. 11,
§ 2, tweede lid, K.B. 28 nov. 1969 geldt
de beperkte bijdrageplicht inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit - sector van de geneeskundige verzorging - wanneer statutaire
personeelsleden van instellingen van
openba.ar nut op een welbepaald rustpensioen aanspra.ak kunnen maken,
anders dan de pensioenregeling voor
werknemers; die wetsbepaling vereist
geenszins dat de toekenning van dit
pensioen zou geschieden op grand van
ee11 activiteit bij dezelfde instelling als
die waarvoor de betrokken prestaties,
voorwerp van de bijdrageplicht, werden geleverd.
(UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT T. R.S.Z.)
ARREST

3e KAMER - 20 decembe:t 1993

1° SOC!ALE ZEKERHEID -

WERKNE-

MERS - BIJDRAGEPLICHT - RIJKSUNIVERSITEIT - RIJKSUNIVERSITAIR ZII<.:KENHUIS WETENSCHAPPELIJK EN ACADEMISCH PERSONEEL SAMENWERKING STATUTAIRE
TOESTAND.

(A.R. nr. S.93.0049.N)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 17 april 1992 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt:

«

schending van artikelen 1 (toege-
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voegd bij artike1106 van de wet van 5 januari 1976 en v66r zijn wijziging bij artikel 4 van de wet van 22 december 1989)
en 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid, en 1, 2 (zoals gewijzigd
bij artikel 1 van het koninklijk besluit
van 13 maart 1983), 11, inzonderheid § 2
(aangevuld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 oktober 1985) en 12 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, en voor zoveel als nodig van artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers, 6,
§ 1, 11° en 18 van het koninklijk besluit
nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de
organisatie, de werking en het beheer
van de rijksuniversitaire ziekenhuizen
van Gent en Luik,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing het hager beroep ontvangt en
gegrond verklaart, de beslissing van de
eerste rechter vernietigt, de oorspronke~
lijke door verweerder gestelde vordering
integraal toewijst en derhalve eiser veroordeelt tot betaling van 16.673.321,frank, te verminderen met de reeds be~
taalde sam van 2.948.120,- frank, en te
verhogen met verwijlintresten en gerech~
telijke intresten, als achterstallige soci~
ale zekerheidsbijdragen vanaf het twee~
de kwartaal 1987 tot en met het vierde
kwartaal 1988, berekend op de als "kli~
niekvergoedingen " aan geneesheren en
tandartsen, behorend tot de voormalige
Rijksuniversiteit Gent doch deels presta~
ties leverend aan het daaraan verbonden
ziekenhuis, toegekende sommen, op
grond van volgende motieven : " Aan de
hand van een herhaald nazicht kan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden bijgetreden waar deze nu op een
verantwoorde wijze argumenteert dat in
de hier gebleken concrete context de bo~
venaangehaalde verruimde toepassing
van de wet moet gelden (,) zoals krachtens artikel 11, § 2, eerste lid van het
K.B. d.d. 28 november 1969 uitgebreid
"tot de instellingen van openbaar nut"
" alsmede tot de personen die in hun
dienst zijn en zich in een statutaire toestand bevinden" gezien de door de wetgever stellig gewilde en door (eiser) nadrukkelijk (... ) onderlijnde intense samenwerking tussen de Rijksuniversiteit
en het « Universitair Ziekenhuis Gent >>
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nochtans niet belet dat de aldaar bedrijvige geneesheren en tandartsen zich
voor hun prestaties in het " Universitair
Ziekenhuis Gent" uitsluitend in een statutaire toestand bevinden, meer bepaald
ten opzichte van deze instelling aan dewelke rechtspersoonlijkheid werd verleend door het K.B. nr. 542 d.d. 31 maart
1987" (arrest p. 11), en: "Uiteindelijk
wordt in het gegeven advies (van het
openbaar ministerie) eveneens als juist
aangestipt dat uit de in de redactie van
artikel6, § 1, 11° van het K.B. nr. 542 d.d.
31 maart 1987 voorkomende aanduiding
"het personeel van de Rijksuniversiteit"
"dat betrokken wordt bij de werking van
het universitair ziekenhuis" niet kan
worden afgeleid dat de beoogde geneesheren en tandartsen zijn te beschouwen
als gedetacheerd naar (eiser), zeals deze
laatste het laat voorstellen, waar het bijzonder begrip "detacheren ", zoals veeleer gehanteerd in de E.E.G. verordeningen, overigens niet dienstig lijkt als een
valabele verklaring in het kader der hier
te analyseren omstandigheden waarin
deze personen zijn tewerkgesteld ",

terwijl overeenkomstig artikelen 1 en
2 van de wet van 27 juni 1969 tot herzie~
ning van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 1 en 2 van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, de Koning bij ar~
tikel 11, inzonderheid § 2, van het
koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van genoemde wet van 27
juni 1969, de toepassing van deze wet
verruimt " wat betreft de regeling inzake
verplichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit, de kinderbijslag voor werknemers, de regeling voor rust en overlevingspensioenen voor werknemers en de
regeling inzake arbeidsvoorziening en
werkloosheid voor werknemers, tot de
instellingen van openbaar nut (...) alsmede tot de personen die in hun dienst zijn
en zich in een statutaire toestand bevinden (...) ", slechts van een statutaire toestand kan gesproken worden wanneer al~
gemene en onpersoonlijke bepalingen op
het personeel van toepassing zijn door
een eenzijdige aanstelling door de overheid en niet ingevolge een overeenkomst; het statutair dienstverband derhalve tot stand komt ingevolge een
eenzijdige rechtshandeling waarbij de
rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden
eenzijdig worden vastgesteld, en niet ingevolge een overeenkomst; de eenzijdige
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aanstelling door de overheid een statutair dienstverband doet ontstaan, beheerst door de algemene beginselen die
de toestand van het personeel in overheidsdienst regelen en door uit die beginselen afgeleide rechtsregels; Eiser in
conclusie aanvoerde dat "het academisch personeel waarover het hier gaat,
vastbenoemd statutair personeel van de
Rijksuniversiteit Gent is gebleven" (appelconclusie p. 5, bovenaan) en er in dat
verband op wees dat overeenkomstig artikel18 van het koninklijk besluit nr. 542
van 31 maart 1987 houdende organisatie,
de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en
Luik, slechts het statutair personeel van
de rijksuniversiteit dat exclusief ter beschikking gesteld is van zijn academisch
ziekenhuis, wordt overgedragen naar het
universitair ziekenhuis met behoud van
hun statutaire toestand; eiser aanvoerde,
en niet werd betwist dat de in onderhavige zaak bedoelde leden van het academisch personeel geenszins exclusief ter
beschikking stonden van het voormalig
academisch, thans universitair ziekenhuis; Eiser er in conclusie tevens op
wees dat geen rechtstreekse, noch contractuele, noch statutaire band voorhanden was tussen het vastbenoemd onderwijzend en wetenschappelijk personeel
van de (voormalige) Rijksuniversiteit
Gent en het voormalig academisch
(thans universitair) ziekenhuis Gent; eiser ter staving hiervan niet aileen verwees naar het Verslag aan de Koning,
voorafgaand aan genoemd koninklijk besluit nr. 542 (m.b.t. artikel 17}, doch Ievens naar artikel 6, § 1, 11o, van het besluit zelf, waar sprake is van " personeel
van de rijksuniversitair (lees : rijksuniversiteit) (...) "dat betrokken wordt bij
de werking van het universitair ziekenhuis ", naar artikel 11 van het besluit,
waar een onderscheid gemaakt wordt
tussen het personeel van het universitair
ziekenhuis " en "het in artikel 6, § 1, 11°
bedoelde personeel " en naar artikel 17
van ditzelfde besluit, dat een verrekening van de uitgaven voor ondervvijs en
onderzoek tussen het universitair ziekenhuis en de rijksuniversiteit voorziet; Eiser aldus besloot dat het bedoelde personeel exclusief verbonden bleef aan de
universiteit en slechts "betrokken wordt
bij de werking van het universitair ziekenhuis "; Het aan verweerder, als oorspronkelijk eisende partij, toekwam het
bewijs te leveren van een statutaire binding tussen de betrokken personeelsleden en eiser, d.w.z. van een eenzijdige
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aanstelling door eiser, waarbij de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de
betrokkenen eenzijdig worden vastgesteld en beheerst worden door de algemene beginselen die de toestand van het
personeel in overheidsdienst regelen en
door uit die beginselen afgeleide rechtsregels, of, gelet op artikel 18 van het bedoelde koninklijk besluit nr. 542, van een
exclusief ter beschikking stellen (van het
statutair personeel van de rijksuniversiteit) aan het academisch ziekenhuis; De
enkele verwijzing, door het arbeidshof,
naar "een herhaald nazicht ", naar de
omstandigheid dat de intense samenwerking tussen universiteit en ziekenhuis
een statutaire toestand tussen de personeelsleden en het ziekenhuis niet belet,
en naar het feit dat geen sprake kan zijn
van " detacheren " " zoals veeleer gehanteerd in de E.E.G. verordeningen ", geen
voldoende grondslag biedt om wettig tot
het bestaan van een statutair dienstverband tussen ziekenhuis en het betrokken
academisch pesoneel te kunnen beslui-

ten,
zodat het arbeidshof bij ontstentenis

van een wettig vastgestelde statutaire
binding (schending van het wettelijk begrip " statutaire toestand " bedoeld in artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 en van artikelen
6, § 1, 11 o en 18 van het koninklijk besluit nr. 542), niet wettig kon besluiten
tot de onderwerping van de " kliniekvergoedingen" aan de sociale zekerheidsbijdrageregeling vervat in artikel 11, § 2
van genoemd koninklijk besluit van 28
november 1969 (schending van artikelen
1 en 2 van de wet van 27 juni 1969, 1 en
2 van de wet van 29 juni 1981, 1, 2, 11,
§ 2 en 12 van het koninklijk besluit van
28 november 1969} ' :

Overwegende dat voor het overheidspersoneel de eenzijdige aanstelling en dus het statutaire dienstverband de regel is;
Dat het ontbreken van een regelmatig uitgevaardigde regeling ten
aanzien van bepaalde groepen van
werknemers in openbare dienst, niet
tot gevolg heeft dat de rechtsverhoudingen tussen de overheid en die
werknemers niet statutair is;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat eiser een openbare
instelling met eigen rechtspersoonlijkheid is, opgericht bij koninklijk
besluit nr. 542 van 31 maart 1987;
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Overwegende dat daaruit volgt
dat, krachtens artikel 6, § 1, 11', van
dat koninklijk besluit, eisers raad
van bestuur met betrekking tot de
voor eiser geleverde medische prestaties, de rechten en verplichtingen
kan bepalen van het academisch
of wetenschappelijk personeel van
de rijksuniversiteit dat betrokken
wordt bij de werking van het universitair ziekenhuis;
Overwegende dat de appelrechters
voorts vaststellen dat er tussen eiser
en de geneesheren en tandartsen
die een kliniekvergoeding ontvangen, geen contractuele dienstbetrekking is; dat zij oordelen dat uit voormeld artikel 6, § 1, 11', niet valt af
te leiden dat de bedoelde geneesheren en tandartsen « gedetacheerd »
zijn bij eiser;
Dat zij aldus hun beslissing naar
recht verantwoorden dat er een statutaire verhouding bestaat tussen eiser en deze geneesheren en tandartsen, naast de reeds bestaande statutaire rechtsverhouding tussen die
geneesheren en tandartsen, !eden
van het wetenschappelijk of academisch personeel, en de Rijksuniversiteit van Gent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over bet tweede middel, gesteld als
« schending van artikelen 1 {toegevoegd bij artikel 106 van de wet van 5 ja-

volgt:

nuari 1976 en v66r zijn wijziging bij artikel 4 van de wet van 22 december 1989)
en 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid, 1, 2 (zoals gewijzigd bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
18 maart 1983), II, inzonderheid § 2 (aangevuld bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 3 oktober 1985) 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, en
voor zoveel als nodig 1 en 2 van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers,
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doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing het hager beroep ontvangt en
gegrond verklaart, de beslissing van de
eerste rechter vernietigt, de oorspronkelijke door verweerder gestelde vordering
integraal toewijst en derhalve eiser veroordeelt tot betaling van 16.673.321,frank, te verminderen met de reeds betaalde sam van 2.948.120,- frank, en te
verhogen met verwijlintresten en gerechtelijke intresten, als achterstallige sociale zekerheidsbijdragen vanaf het tweede kwartaal 1987, inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
kinderbijslag voor werknemers, rust- en
overlevingspensioenen voor werknemers
en arbeidsvoorziening en werkloosheid
voor werknemers, berekend op de als
" kliniekvergoedingen " aan geneesheren
en tandartsen, behorend tot de voormalige Rijksuniversiteit Gent, doch deels
prestaties leverend aan het daaraan verbonden ziekenhuis, toegekende sommen,
op grand van volgende motieven : " De
namens verweerder in beroep vooropgezette stelling dat de geviseerde geneesheren en tandartsen in hun gelijktijdige
hoedanigheid van leden van het academisch personeel van de Rijksuniversiteit
aanspraak kunnen maken op een rustpensioen van een pensioenregeling vastgesteld door een wet anders dan de pensioenregeling voor werknemers en zij
daardoor integendeel onder de toepas~
sing zouden vallen van artikel 11, § 2,
tweede lid van het KB. d.d. 28 november
1969 kan bezwaarlijk worden onderschreven omdat, zeals pertinent uitgemaakt in het advies van het openbaar
ministerie, met het oog op de vaststelling
van de toepasselijke specifieke R.S.Z.-regeling aileen rekennig mag worden ge~
houden met de aard van de arbeidsprestaties en de opdrachtgever voor wie ze
worden geleverd, hetzij in het onderwer·
pelijk geval het "Universitair Ziekenhuis
Gent" zijnde een openbare instelling
met rechtspersoonlijkheid en ingedeeld
onder de categorieE\n instelling van openbaar nut",
terwijl, voor zover het arbeidshof wettig kon oordelen dat de betrokken geneesheren en tandartsen, ten aanzien
van eiser moeten beschouwd worden als
"personen die in hun dienst zijn en zich
in een statutaire toestand bevinden ",
waardoor de bijdrageregeling vervat in
artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot hcrziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betref:Eende de maatschappelijke zeker·
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heid der arbeiders toepasselijk zou zijn,
overeenkomstig het tweede lid van genoemd artikel 11, § 2 de toepassing van
de wet nochtans beperkt wordt tot de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de
geneeskundige verzorging, wat betreft de
bovenbedoelde personen "die aanspraak
kunnen maken hetzij op het rustpensioen voorzien bij de wet van 28 april
1958 betreffende het pensioen van het
personeel van zekere instellingen van
openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, hetzij op een rustpensioen van
een pensioenregeling vastgesteld door of
krachtens een wet of een reglement anders dan de pensioenregeling voor werknemers »; zeals door eiser in zijn appelconclusie aangevoerd (p. 9, punt b), aan
deze voorwaarde, bepaald in het tweede
id van de tweede paragraaf van artikel
11, werd voldaan nu betrokkenen inderdaad aanspraak kunnen maken op een
rustpensioenregeling vastgesteld door
een wet, anders dan de pensioenregeling
voor werknemers, en de wet geenszins
· vereist dat de toekenning van dit pensioen zou geschieden op grand van een
activiteit bij dezelfde instelling als deze
ten aanzien waarvan de betrokken prestaties, voorwerp van de bijdrageregeling,
worden geleverd; De stelling dat " aileen
rekening mag worden gehouden met de
aard van de arbeidsprestaties en de opdrachtgever voor wie ze worden geleverd ", en aid us voor de betrokken personeelsleden slechts een beperkte bijdrageplicht zou bestaan, overeenkomstig het
tweede lid van artikel 11, § 2 van genoemd besluit, voor de door eiser aan
hen uitgekeerde "kliniekvergoedingen ",
indien zij voor andere prestaties bij eiser, aanspraak kunnen maken op een
rustpensioen, aan de wet een voorwaarde toevoegt die er niet in vervat ligt; de
wet geenszins verbiedt rekening te houden met de prestaties geleverd voor de
universiteit, op grand waarvan een recht
op rustpensioen ontstaat, om de beperkte bijdrageplicht op vergoedingen voor
prestaties geleverd bij het ziekenhuis, te
rechtvaardigen,

zodat het arbeidshof door bet voornoemd door eiser regelmatig voorgelegd
verweer op bovenvermelde gronden te
vervverpen, aan de wettelijke bijdrageregeling, zoals inzonderheid vervat in artikel 11, § 2, tweede lid, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, een voorwaarde toevoegt (schending van alle in
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de aanhef van het middel weergegeven
wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 11, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november
1969, de toepassing van de SocialeZekerheidswet ten aanzien van de
personen die in dienst zijn van instellingen van openbaar nut en die
zich in een statutaire toestand bevinden, bedoeld in § 2, eerste lid,
van dit artikel, beperkt wordt tot de
regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
sector van de geneeskundige verzorging, wanneer zij aanspraak kunnen
maken hetzij op het rustpensioen
bepaald bij de wet van 28 april 1958
betreffende bet pensioen van bet
personeel van zekere instellingen
van openbaar nut alsmede van hun
rechthebbenden, hetzij op een rustpensioen van een pensioenregeling
vastgesteld door of krachtens een
wet of een reglement, anders dan de
pensioenregeling voor werknemers;
Overwegende dat de appelrechters
deze wetsbepaling te dezen niet toepasselijk verklaren omdat « met bet
oog op de vaststelling van de toepasselijke R.S.Z.-regeling aileen rekening mag worden gehouden met de
aard ;van de arbeidsprestaties en de
opdrachtgever voor wie ze worden
geleverd »; dat zij zodoende voor de
toepassing van deze wetsbepaling
een vereiste stellen die in de wet
niet voorkomt; dat deze wetsbepa·
ling geenszins verbiedt rekening te
'houden met prestaties door de betrokken geneesheren en tandartsen
voor de Rijksuniversiteit te Gent geleverd, op grand waarvan, zoals eiser aanvoert, een recht op rustpensioen. als bedoeld in die bepaling,
zou zijn ontstaan, om de beperking
van de bijdrageplicht op de « kliniekvergoedingen » voor prestaties
geleverd bij eiser te verantwoorden;
Dat bet arrest de voormelde wettelijke bepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit artikel
11, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 te
dezen niet van toepassing verklaart
en op grand daarvan de in die bepaling vastgestelde beperking van de
bijdrageplicht niet toepast, en uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van de kosten;
houdt de overige kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
20 december 1993 - 3e kamer - Voor·
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui·
dende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Biitzler en De Bruyn.
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3e KAMER - 20 december 1993

ARBEIDSOVEREENKOMST

ALGEMEEN - OVEREENKOMST - OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN - EENZIJDIGE WIJZIGING.

Oak op de arbeidsovereenkomst is de bepaling van art. 1134 B. W. toepasselijk
en strekt ze de partijen tot wet; tenzij
anders is bedongen, kan de werkgever
de overeengekomen voorwaarden niet
eenzijdig wijzigen of herroepen. (Art.
1134 B.W.) (1)
(1) Zie Cass., 17 maart 1986 (A.C., 1985-86,
nr. 452); Cass., 14 okt. 1991 met concl. proc.gen. LENAERTS (A.C., 1991-92, nr. 84).

(BOYAERT T. BONTE)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0058.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1993 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste onderdeel va:n het middel, gesteld als volgt: schending van artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 20, enig lid, 1° en 3°, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en voor zoveel als nodig 4 en 89 van dezelfde wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doorda:t het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat
het geschil betrekking had op de regelmatigheid van door verweerster doorgevoerde wijzigingen aan eisers arbeidsovereenkomst, en na er te hebben op
gewezen dat eiser om de toepassing verzocht van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek en dat « krachtens deze wetsbepaling wordt aangenomen, steeds valgens (eiser), dat het recht van de werkgever om eenzijdig arbeidsvoorwaarden
te wijzigen enkel bestaat in zover de
partijen het voorwerp van de arbeidsplicht bij het aangaan van de overeenkomst onbepaald hebben gelaten, of anders uitgedrukt, aileen de niet bedongen
arbeidsvoorwaarden vatbaar (zijn) voor
wijziging voor zover het dan nog geen
eenzijdige, belangrijke of essenti€He arbeidsvoorwaarden betreft », oordeelt:
« Het onderscheid alzo voorgesteld door
(eiser) wordt door het Hof verworpen;
immers, het zo strikt toepassen van art.
1134 B.W. zou leiden tot een volkomen
immobilisme, zodat de uitvoering van de
overeenkomsten die zich uitstrekken
over een langere periode, zoniet onmogelijk, dan toch uiterst moeilijk wordt; zodoende, en daarmee is de rechtspraak
het eens, kunnen en mogen vastgelegde
overeenkomsten gewijzigd worden, voor
zover de essentie en de geest ervan niet
aangetast worden; Ook de arbeidsovereenkomst ontsnapt niet aan deze regel,
zodat de werkgever op grand van de
voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding het recht heeft
eenzijdig de arbeidsovereenkomst te wijzigen, voor zover weliswaar de essentHHe
voorwaarden ervan niet worden aangetast; of anders uitgedrukt, de werknemer
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dient een mm1mum aan soepelheid aan
de dag te leggen, de werkgever moet de
essentii:He rechten van zijn werknemer
waarborgen en eerbiedigen » (arrest p. 3,
B),

en doordat het arbeidshof bij de toepassing van dit principe op onderhavige
zaak, meer bepaald met betrekking tot
het loonaspekt, aanneemt dat « moeilijk
te ontkennen (valt) dat de vastlegging
van het "loon een diepgaande wijziging
heeft ondergaan" (arrest p. 4, tweede alinea), doch oordeelt dat "er (...)ontegensprekelijk een gegronde reden (hestand)
om de berekeningswijze van het loon
aan te passen (...)" (arrest p. 4, derde alinea) en bij het onderzoek of aldus nochtans niet de materii:He en morele belangen van de werknemer werden gekrenkt,
een vergelijking van de loonsystemen
doorvoert waarbij het vaststelt dat eisers
vergelijking, op grand van een streefcij~
fer van 31.000.000,- frank, minstens
twee vergissingen inhield, met name
"enerzijds heeft hij geen rekening ge~
houden met de 13de maand hem contrac~
tueel toegezegd, anderzijds werd het
commissieloon van 1 % toegekend op het
volledig zakencijfer en niet op een ge~
deelte ervan ", waarna het de loonberekeningen vergelijkt op grand van het
"zakencijfer gerealiseerd door (eiser) in
de loop van het jaar 1990 en dat bedroeg
27.714.500 frank", waaromtrent het besluit: Deze nuchtere cijfers liegen er
niet om; de nieuwe wedderegeling is dui~
delijk voordeliger voor de vertegenwoordiger dan de vorige; het loon blijkt dus
in de huidige stand van zaken geen hin~
derpaal te vormen voor de aanvaarding
van de nieuwe overeenkomst » (arrest p.
5, tweede alinea),
terwijl, (... ) zeals door eiser in zijn verzoekschrift tot hager beroep en in zijn
appelconclusie aangevoerd, overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek « alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, degenen die deze hAbben aangegaan tot wet strekken » ( eerste
lid) en « zij niet kunnen herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet er~
kend » (tw"eede lid); overeenkomstig artikel 20, enig lid, P, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 de werkgever verplicht is de werknemer te doen
arbeiden op de wijze, tijd en plaats zeals
is overeengekomen, ... ; overeenkomstig
het 3° van dezelfde bepaling de werkgever verplicht is het loon te betalen op de
wijze zoals is overeengekomen; wat par-

Nr. 535

tijen contractueel geregeld hebben, hen
derhalve, ook inzake arbeidsovereenkomsten, tot wet strekt, onverschillig of het
essentiEHe of bijkomstige elementen van
de overeenkomst uitmaken; het recht
van de werkgever om eenzijdig arbeidsvoorwaarden vast te stellen of te wijzigen derhalve alleen geldt ten aanzien
van de tussen partijen niet nader bepaalde bijkomstige bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst, onverminderd het
recht van partijen om, gelet op de strekking van artikel 25 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, contractueel vast te leggen dat de werkgever
a!~e, dus. ook de uitdrukkelijk geregelde,
biJkomsbge elementen van de arbeidsovereenkomst eenzijdig vaststellen of
wijzigen kan; eiser in zijn verzoekschrift
tot hager beroep en appelconclusie liet
gelden dat verweerster zich derhalve
niet op het ius variandi kon beroepen nu
uit de analyse van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst met bijlagen
duidelijk bleek dat de arbeidsvoorwaarden zeer nauwkeurig omschreven waren,
meer in het bijzonder wat het loon betrof, de wagenvergoeding, het klienteel,
de te verkopen producten, de rapporte~
ring en het opleggen van ee!l streefcijfer;
noch door verweerster betwist, noch door
het arbeidshof ontkend werd dat door
deze elementen van de arbeidsovereenkomst, waaraan eenzijdig wijziging was
aangebracht door verweerster, schriftelijk
waren vastgelegd,
zodnt het arbeidshof niet wettig kon
oordelen dat verweerster gerechtigd was
eenzijdig een wijziging aan te brengen
aan de voorheen reeds schriftelijk vastgelegde arbeidsvoorwaarden voor zover
de essentie en de geest van de overeen~
komst niet aangetast werden (schending
van de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek en 20, enig lid, 1o en
3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet) :

Overwegende dat krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
aile overeenkomsten die wettig zijn
aangegaan tot wet strekken van de
partijen die ze hebben aangegaan
en niet kunnen worden herroepen
dan met hun werderzijdse toestemming of op gronden door de wet erkend;

Dat die wetsbepaling op arbeidsovereenkomsten toepasselijk is;
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Dat die bepaling, op zich beschouwd, inhoudt dat de werkgever,
tenzij anders is bedongen, niet eenzijdig de overeengekomen voorwaarden kan wijzigen of herroepen;
Dat de gezagsverhouding die de
arbeidsovereenkomst kenmerkt, en
de tijd waarover de overeenkomst
wordt uitgevoerd, aileen daartoe
geen grand opleveren;
Overwegende dat het arrest, door
anders te oordelen, artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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De omstandigheid dat een openbaar bestuur beschikt over diensten die personeel hebben dat specifiek in dienst
werd genomen voor het beheer van en
het toezicht op de wegen en de daarbij
horende electromechanische infrastructuur en om de noodzakelijke herstellingen daaraan te verrichten, ongeacht de reden van de noodzaak dier
herstellingen, brengt niet mee dat de
last van de herstelling moet worden
gedragen door dat bestuur wanneer de
schade veroorzaakt is door de lout van
een derde (1). (Artt 1382 en 1383 B.W.)
(HET VLAAMSE GEWEST T. NEUPER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6401)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
20 december 1993 - 3e kamer -

Voor-

zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. WaUters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en De Gryse.

Nr. 536
26 KAMER - 21 december 1993

AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN

OVEREEENKOMST -

HERSTELPLICHT

-

-

STAAT, OVERHEID -

OPENBAAR BESTUUR

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 januari 1992 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de N.V. Axa Belgium:
Over het middel: schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het vonnis eisers vordering tot
vergoeding van een deel zijner schade,
geraamd op 3.693 frank, geleden ten gevolge van het ongeval waarvoor de heer
Neuper volledig aansprakelijk verklaard
werd, verwierp, om reden dat « met betrekking tot de in casu voorliggende
schadegevallen, (eiser) beschikt over
twee functioneel gedecentraliseerde diensten die over de specifieke opdracht beschikken, namelijk "Het bestuur der Wegen ", met betrekking tot schade a an de
beplantingen en het " Bestuur voor
Electriciteit en electromechanica
B.E.E. ", met betrekking tot de schade
aan verkeerslicht en electriciteitspaal »
dat « de uitgevoerde en door de eerste
rechter toegekende herstellingen gebeurden in het kader van de wettelijke verplichtingen die de bovenvermelde besturen hadden tegenover de weggebruikers.

BEHEER EN TOEZICHT DER WEGEN -

FOUT VAN EEN DERDE -

VAN DE HERSTELLING.

SCHADE -

LAST

(1) Cuss., 28 juni 1991, A.R. nr, 7186 (A.C.,
1990-91, nr, 562).
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Deze besturen beschikken daartoe trouwens over personeel dat specifiek werd
aangenomen om het beheer en het toezicht van de wegen uit te voeren en de
noodzakelijke herstellingen, wat oak de
reden mage zijn waarom de herstelling
nodig is, te verrichten », dat « de oprichting van bovenvermelde Besturen (... )
juist bewijst dat (eiser) in haar organisatie met kwestieuze eventualiteiten heeft
rekening gehouden en daartoe overigens
een aantal werknemers in dienst heeft
genomen », dat « de werken die in casu
werden uitgevoerd (... ) volgens de rechtbank volledig kaderen in de taak waartoe deze personeelsleden werden aangeworven », dat « minstens niet bewezen is
- zoals (eiser) ten onrechte voorhoudt
- dat zij op dat ogenblik andere en lucratievere taken zouden hebben uitgevoerd », dat « de inzet van bet personeel
ter herstelling van de aangebrachte
schade, (... ) in hoofde van (eiser) geen
economische waardevermindering teweeggebracht heeft in vergelijking met
haar toestand voor het ongeval. Het loon
moest hoe dan ook worden betaald; de
bedrijfskosten maken inherent deel uit
van de werking van de openbare dienst »
en dat deze kosten, loon- en bedrijfskosten, (... ) bijgevolg niet als vermogensschade te aanzien zijn en (... ) dan ook te
beschouwen zijn als definitief ten laste
van (eiser) en (... ) derhalve geen vergoedbare schade uitmaken » (vonnis pagina
3, laatste alinea, en pagina 4),
terwijl eiser recht heeft op een volledige en integrale schadevergoeding, hetgeen impliceert dat hij teruggeplaatst
moet worden in de toestand waarin hij
zich bevonden zou hebben zonder de onrechtmatige daad, hetgeen hem recht
geeft op integrale vergoeding van de
door hem geleden schade die in causaal
verband staat tot de fout van de aansprakelijke derde, de heer Neuper; het oorzakelijk verband tussen fout en schade
verbroken wordt wanneer er tussen de
fout en de schade een eigen juridische
oorzaak ingrijpt, zeals een wettelijke of
reglementaire verplichting die op zichzelf voldoende is om de uitvoering te verantwoorden, op voorwaarde dat deze
verplichting niet subsidiair is ten opzichte van de verplichting van de dader van
het (oneigenlijk) misdrijf om een door
zijn toedoen ontstane toestand te doen
ophouden, waaruit volgt dat schade aileen dan niet vergoed wordt wanneer
blijkens de inhoud of de strekking van
de wet of het reglement, de te verrichten
uitgave of prestatie definitief voor reke-
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ning moet blijven van diegene die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten, en dit zelfs wanneer de uitgave of de prestatie gedaan moet worden
ten gevolge van een onrechtmatige daad;
de overweging dat de werken waarvoor
eiser thans vergoeding vordert uitgevoerd werden in het raam van de taak
waartoe eiser personeelsleden aangeworven heeft, en dat eiser hun loon hoe dan
oak diende uit te betalen, geenszins volstaat om eiser de vergoeding te weigeren
van de schade waarvan hij de vergoeding vorderde, nu er weliswaar geen enkele wettelijke bepaling aan de dader
van een fout oplegt een toestand die niet
mag blijven voortduren te doen ophouden, maar deze verplichting, minstens de
verplichting tot vergoeding voortvloeit
uit deze fout zelf, hetgeen impliceert dat
de tussenkomst van de overheid dan oak
Iauter secundair is; de omstandigheid dat
een openbare overheid personeel in
dienst heeft om herstellingen uit te voeren aan installaties, om welke oorzaak
· die herstellingen ook nodig mogen zijn,
niet meebrengt dat de last van de herstelling moet gedragen worden door deze
overheid wanneer de schade veroorzaakt
is door een derde, en dit zelfs niet wanneer het personeel uitsluitend voor die
herstellingen in dienst genomen is; de
loutere vaststelling van het aangevochten vonnis dat de inzet van personeel en
de eraan verbonden kosten inherent aan
de werking van de openbare dienst verbonden zijn, evenmin volstaat om ertoe
te besluiten dat de wettelijke of reglementaire verplichting van eiser niet subsidiair is ten aanzien van de herstelverplichting van de derde aansprakelijke,
en om deze kosten defintief ten laste van
eiser te leggen; het feit dat de rechtbank
van eerste aanleg niet bewezen acht dat
het personeel van eiser op het ogenblik
dat het bedoelde herstellingen uitvoerde
andere taken zouden hebben uitgevoerd
indien ze die herstellingen niet hadden
moeten doen, evenmin van die aard is
om hierin enige verandering te brengen,
zodat de beslissing van het vonnis dat
deze kosten niet als vermogensschade
van eiser aan te merken zijn, derhalve
definitief te zijnen laste moeten blijven,
en geen vergoedbare schade uitmaken,
niet naar recht verantwoord is (scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het vonnis aanneemt dat eiser recht heeft op inte·
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grale vergoeding van de schade veroorzaakt door de fout van de eerste
verweerder, maar oordeelt dat te de-

zen de kosten voor de

1089

HOF VAN CASSATIE

«

inzet van

het personeel ter herstelling van de
aangebrachte schade ( ... ) geen economische waardevermindering (heeft)
teweeggebracht in vergelijking met
haar toestand (van de burgerlijke
partij) voor het ongeval », omdat
« het loon (hoe dan oak) moest worden betaald » en « de bedrijfskosten
inherent (dee! uitmaken) van de
werking van een openbare dienst »,
zodat deze kosten geen schade zijn
in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat de omstandigheid dat eiser « beschikt over twee
functioneel gedecentraliseerde diensten (waaronder het Bestuur voor
Electriciteit en electromechanica,
met betrekking tot de schade aan
verkeerslicht en electriciteitspaal)
(die) over personeel beschikken dat
specifiek werd aangenomen om het
beheer en het toezicht der wegen en
de erbij horende electromechanische

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uit~
spraak doet over de vordering van
eiser met betrekking tot de loon- en
bedrijfskosten ingesteld tegen de
N.V. Axa Belgium, en over de kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit ar~
rest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten en de verweerders in de overige helft; verwij st de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te leper, zitting
houdende in hager beroep.
21 december 1993 - 2e kamer - Voor~
zitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. D'Hoore, eerste advocaat~gene~
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en De
Bruyn.

infrastuctuur uit te voeren en de
noodzakelijke herstellingen, wat oak
de reden mage zijn waarom de herstelling nodig is, te verrichten », niet
medebrengt dat de last van de herstelling moet worden gedragen door
eiser wanneer de schade veroor-

zaakt is door een fout van een derde;
Dat het vermogen van eiser niet
anders wordt aangetast als eiser
personeel in dienst neemt om reeds
ontstane schade te herstellen of van
te voren personeel in dienst neemt
om te verwachten schade te kunnen
herstellen;
Dat het bestreden vonnis, door op
grand van de in het middel weergegeven redenen, de vordering van ei~
ser met betrekking tot het bedrag
van 3.693 frank wegens loon- en bedrijfskosten af te wijzen, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 537
2e KAMER - 21 december 1993

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
STRAFZA.KEN LID, SV.

2° STRAF -

-

GEEN CONCLUSIE STRAF - ART. 195, TWEEDE

ALLERLEI LID, SV. - REDENEN.

ART. 195, TWEEDE

1° en 2° Art. 195, tweede, Sv. schrijft
voor dat de rechter de redenen moet
vermelden waarom hij dergelijke straf
of dergelijke maatregel uitspreekt en de
straimaa.t voor elke uitgesproken strai
of ma.a.tregel moet rechtvaardigen; de
rechter is niet verplicht dit te doen in
een aizonderlijke motivering wanneer
de door l1em aangegeven redenen zowel
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de keuze van de uitgesproken straf of

straiten a.ls de strafmaat voor elk ervan
betreffen (!).
(DEWAELE)
ARREST

(A.R. nr. 7191)

HET HOF; - Gelet op bet bestre·
den arrest, op 14 oktober 1992 door
bet Hof van Beroep te Brussel ge-

wezen;
Over bet middel :

Overwegende dat eiser in eerste
aanleg veroordeeld werd uit boofde
van de samengevoegde telastleggingen A, B en C tot een gevangenis~
straf van drie jaar en een geldboete
van 1.000 frank; dat de eerste recbter tevens de verbeurdverklaring
uitsprak van de stukken ter griffie
sub nr. 20.309/90 neergelegd;
Dat bet bestreden arrest bet beroepen vonnis bevestigt « in al zijn
beschikkingen » mits « de tenuitvoerlegging van de boofdgevangenisstraf aileen » ( .•. ) zal worden uitgesteld;
Dat bet voorts zegt « dat, gelet op
de bijzonder ernstige zwaarwicbtigheid van de feiten waardoor beklaagde op niet te ontkennen wijze
de fysieke en psycbiscbe integriteit
van tal van jongeren in gevaar
brengt, de door de eerste recbter uitgesproken strafmaat kan worden bevestigd - inbegrepen de verbeurdverklaring van zijn voertuig; dat aan
beklaagde inderdaad een ernstig signaal dient te worden gegeven dat
bij er aile belang bij beeft met zijn
vroeger verleden te breken; dat om
deze redenen een strafoplegging
verantwoord is in zijn belang en deze van de samenleving in het algemeen »;

Dat de door de appelrecbters bedoelde strafoplegging slecbts deze
kan zijn die door de eerste recbter
werd uitgesproken en, beboudens
bet toegekende uitstel voor de
hoofdgevangenisstraf, « in al zijn bescbikkingen » wordt bevestigd;
Dat de appelrecbters dienvolgens
met de bovenvermelde overweging
nauwkeurig de redenen vermelden
waarom zij benevens de gevangenisstraf met uitstel, oak een effectieve
geldboete van 1.000 frank en de verbeurdverklaring van eisers voertuig
uitspreken, met name de bijzonder
ernstige zwaarwicbtigbeid van de
feiten;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Dhaeyer - GelijkJuidende conclusie van de h. D'Hoore,
' eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 538
2e KAMER -

21

december

1993

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA-

(1) Cass., 7 sept. 1993, A.R. nr. 6617 (A.C.,
1993, nr. 332).

KEN - VERZOEK OM OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK - AFWIJZING - OPLEGGING VAN
EEN STRAF.
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20 STRAF - ALLERLEI - VERZOEK OM OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - AFWIJZING -
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REDENEN.

1o en 2° De conclusie waarin de beklaagde de redenen aanvoert waarom hem
de gunst van de opschorting van de
uitspraak zou moeten worden verJeend, wordt beantwoord door het arrest dat de redenen vermeldt waarom
de rechters een straf, met name een
geldboete, opleggen (1). (Art. 97 Gw.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal -=: Advocaat:
mr. T. Hemelaer, Gent.

(VANHELSUWE)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0883.N)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1993 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel :
Overwegende dat krachtens artikel195, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn de redenen dient te
vermelden waarom de rechter, als
de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt;
Overwegende dat de rechters op
bladzijde 4 van het arrest de redenen vermelden waarom zij eiser een
geldboete opleggen; dat zij zodoende
de door eiser aangevoerde redenen,
die volgens hem verantwoorden dat
hem de gunst van de opschorting
van de uitspraak zou worden verleend, verwerpen, zijn conclusie beantwoorden en de uitgesproken
straf regelmatig motiveren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
(1) Cass., 14 feb. 1990, A.R. nr. 7908 (A.C:,
1989-90, nr. 363).

Nr. 539
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21 december 1993

1° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE PROCEDURE - BEHANDE·
LING ACHTER GESLOTEN DEUREN - VASTSTELLING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

RE·
GELING VAN DE PROCEDURE - RECHTSPLE·
GING - BESLOTEN KARAKTER - AANWEZIGH~ID ZAALWACHTER - REGELMATIGHEID.

3° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGER·
LIJKE·PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER OF VOOR HET ONDERZOEKS·
GERECHT - ONTVANKELIJKHEID - SCHADE
- AANNEMELIJKHEID.

4° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BURGERLIJKE
PARTIJ - ONDERZOEKSGERECHTEN - MADKAMER - REGELING VAN DE PROCEDURE BUITENVERVOLGINGSTELLING - ONTVANKE·
LIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL.

5° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE.
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1o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over een
hager beroep tegen een beschikking
van de raadkamer waarbij over de regeling van de procedure werd beslist,
vergadert dat onderzoeksgerecht in
raadkamer, hetgeen inhoudt dat het
zitting houdt achter gesloten deuren
zonder dat daarvan in het bijzonder
melding hoeft te worden gemaakt in
het proces-verbaal van de terechtzitting of in het arrest zelf (1). (Artt. 127
en 218 Sv.)
2° De aanwezigheid van een zaalwachter
tijdens de behandeling van de zaak
door de onderzoeksgerechten doet
geen afbreuk aan het besloten karakter van de rechtspleging voor die gerechten wanneer zij uitspraak doen
over de regeling van de procedure.
(Artt. 127 en 218 Sv.)
3° Hij die beweert door een misdaad of
een wanbedrijf benadeeld te zijn, kan
zich weliswaar burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter of voor
het onderzoeksgerecht, zonder dat hij
in dat stadium van de rechtspleging
het bewijs hoeft te Jeveren van de
schade, van haar omvang en van het
oorzakelijk verband ervan met het aan
de verdachte ten laste gelegde misdrijf, maar moet ten minste, wil burgerlijke-partifstelling ontvankeli;k zijn,
zijn bewering omtrent de schade die
hij door het misdrijf zou geleden hebben aannemelijk maken (2). (Artt. 3 en
4 V.t. Sv., 63, 67, Sv.)
4° De burgerlijke partij kan het haar

door art. 135 Sv. toegekende recht om
hager beroep in te stellen tegen een
door een raadkamer gewezen beschikking tot buitenvervolgingstelling
slechts uitoefenen indien haar burgerJijke-partijstelling ontvankelijk is en
zij derhalve op regelmatige wijze als
burgerlifke partif kan optreden (3).
5° De stelling als burgerlijke partij voor
het eerst voor de kamer van inbeschul(1) Zie Cass., 12 okt. 1976 (A.C,, 1977, 169
met concl. van adv.-gen. Lenaerts).
(2) Zie Cass., 9 nov. 1993, A.R. nr. 3107 (A.C.,
1983-84, nr, 139); 7 april 1987 (ibid., 1986-87, nr.
469).
(3) Zie Cass., 26 mei 1993,
P.93.0067.F (A.C., 1993, nr. 255).
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A.R.

nr,

digingstelling is niet ontvankelijk wanneer dat onderzoeksgerecht, bij ontstentenis van een ontvankelijk hager
beroep tegen de beschikking van de
raadkamer tot regeling van de rechtspleging, geen rechtsmacht heeft om
over die regeling uitspraak te doen.
(VAN ROSSEM T. HOLVOET E.A.; FAILLISSEMENT
B.V.B.A. PUBLIMAX T. QUEFFELEC E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1353.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van JeanPierre Van Rossem :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing dat het
niet-openbaar karakter van de
rechtspleging voor de raadkamer en
voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet werd miskend :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 127 en 218 van het Wetboek
van Strafvordering, van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het geheim karakter van het strafrechtelijk vooronderzoek, en voor zoveel als nodig van de artikelen 759, 760 en 763 van het GerechteIijk Wetboek,
doordat het Hof van Beroep te Antw"erpen, kamer van inbeschuldigingstelling,
in het bestreden arrest eisers grief inzake het niet respecteren, ter gelegenheid
van de behandeling van zijn zaak voor
dit hof, van het niet~openbaar karakter
van de zitting, verwerpt op volgende
gronden: « dat de eerste verdachte Jean~
Pierre Van Rossem voorhoudt dat de
" zaalwachter of deurwaarder ter rol "
aanwezig is gebleven bij de behandeling
van de zaak op 17 en 24 mei 1993 en dat
hierdoor het niet~openbaar karakter van
de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd geschonden;
dat de aanwezigheid van de "zaalwachter of deurwaarder ter rol " bij de behandeling van de zaak nergens uit blijkt, zodat het rechtsgevolg dat eerste verdachte
verbindt aan deze aanwezigheid, te de-
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zen niet relevant is (arrest pagina's
77-78) '•
terwijl overeenkomstig artikel 127 van
het Wetboek van Strafvordering de onderzoeksrechter gehouden is regelmatig
aan de raadkamer verslag uit te brengen
over de zaken waarvan het onderzoek
hem is toevertrouwd; overeenkomstig artikel 218 van hetzelfde wetboek de kamer van inbeschuldigingstelling eveneens op gezette tijden in raadkamer
dient te vergaderen om het verslag van
de procureur-generaal te horen en over
zijn vorderingen te beslissen; uit deze artikelen kan worden afgeleid dat de onderzoeksgerechten die moeten beslissen
over de procedureregeling, met gesloten
deuren dienen zitting te houden en uitspraak te doen; oak het geheim karakter
van het strafrechtelijk vooronderzoek
oplegt dat de zittingen van de onderzoeksrechtsmachten, waarbij zij geroepen worden om, na onderzoek van de bezwaren die lastens de voor hen gebrachte verdachten bestaan, de verdere procedure te regelen, met gesloten deuren
zouden verlopen en derhalve slechts
kunnen worden bijgewoond door de !eden van de onderzoeksrechtsmacht, de
onderzoeksrechter, het openbaar ministerie, de griffier en de partijen vergezeld
van hun raadslieden; eiser uitdrukkelijk
in zijn regelmatig aan de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde appelconclusie van 24 mei 1993 aanvoerde dat
zoals dat oak reeds geschiedde voor de
raadkamer, « ook het besloten karakter
van de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling geschonden werd
door de aanwezigheid ter zitting van 17
mei 1993 van de zaalwachter, of anders
genoemd de deurwaarder ter rol, die aile
debatten meemaakte, zowel bij de verdering van het openbaar ministerie, als bij
het aanhoren van de verdediging van de
partijen, hetgeen heden trouwens oak
het geval is (pagina 2, in fine) »; eiser er
aldus niet aileen op wees dat de miskenning van het niet-openbaar karakter van
de zittingen der onderzoeksgerechten die
uitspraak dienen te doen over de regeling der procedure, geschonden was in
het verleden, met name door de raadkamer bij de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen, en door de kamer van inbeschuldigingstelling zelf, ter zitting van 17
mei 1993, doch oak op de dag van het indienen der conclusies zelf nag werd geschonden, met name ter zitting van 24
mei 1993; de kamer van inbeschuldigingstelling weliswaar vermocht te stellen
dat bij ontstentenis van enige vermel-
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ding, bij voorbeeld op een proces-verbaal
van terechtzitting, van de aanwezigheid
van derden ter zitting van de raadkamer,
de miskenning van het bedoelde nietopenbaar karakter der zittingen niet bewezen werd, doch, wat de eigen zittingen
in graad van beroep betrof, niet vermocht te verwijzen naar de omstandigheid dat bedoelde miskenning van het
niet-openbaar karakter van de zitting
« nergens uit blijkt », nu zij zelf de visu
had kunnen vaststellen of de zittingen
voor het eigen hof al dan niet in aanwezigheid van derden waren verlopen, zonder voor het bewijs hiervan afhankelijk
te zijn van enig stuk of enige akte waaruit dit zou blijken; de rechter immers tijdens de zitting, gelet op de artikelen 759,
760 en 763 van het Gerechtelijk Wetboek,
over het recht van politie beschikt en
derhalve bij machte is vast te stellen of
de zittingen al dan niet achter gesloten
deuren en in afwezigheid van derden
verloopt, en met het oog hierop zonodig
de vereiste maatregelen kan treffen; het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, derhalve gehouden was, zeker gelet op de uitdrukkelijke uitnodiging daartoe door de eiser, zelf vast te
stellen of de zitting van 17 en in het bijzonder 24 mei 1993 verliepen in afwezigheid van derden en met name in afwezigheid van de zaalwachter of zogenaamde « deurwaarder ter rol », zodat de
kamer van inbeschuldigingstelling niet
wettig vermocht te oordelen dat de door
eiser opgeworpen onregelmatigheid van
de procedure wegens het niet respecteren van het niet openbaar karakter van
de zittingen van de onderzoeksgerechten,
inzonderheid van de kamer van inbeschuldigingstelling zelf, « niet-relevant »
was aangezien de aanwezigheid van derden « nergens uit blijkt » (schending van
aile in het aanhef van het middel vernoemde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, wat de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten betreft, de beweerde aanwezigheid van een zaalwachter tijdens de
behandeling van de zaak - indien
ze zou bewezen zijn - de regelmatigheid van de beschikking niet aantast; dat immers de voorzitter van
het onderzoeksgerecht aan wie de
politie van de terechtzitting behoort,
mag toelaten dat een zaalwachter
aanwezig is tijdens de behandeling
van de zaak; dat die aanwezigheid
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geen afbreuk doet aan het besloten
karakter van de rechtspleging;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

B. In zoverre de voorziening ge~
richt is tegen de beslissing, waarbij
wordt bevestigd de beschikking van
buitenvervolgingstelling
door de
raadkamer van Jean Wouters, Joannes Van Dyck en Walter Vanhenxthoven wegens de telastlegging
D, waarvoor eiser zich burgerlijke
partij had gesteld voor de onderzoeksrechter :
Overwegende dat eiser zich, op 10
juli 1990, voor de onderzoeksrechter
te Antwerpen burgerlijke partij stelde tegen de verweerders ter zake
van oplichting (telastlegging D); dat
de verweerders, bij beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen
van 29 maart 1993, wegens deze telastlegging buiten vervolging werden gesteld;
Overwegende dat het bestreden
arrest eisers hager beroep tegen die
beschikking ontvankelijk doch ongegrond verklaart;
Dat eiser geen middel aanvoert;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing van het
bestreden arrest waarbij eisers hager beroep - in zoverre het gericht
was tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling door de raadkamer van Anne Holvoet, Hans
Mantel, Philippe Queffelec, Philippe
De Deken, Frank Cooreman, Philip
Ghekiere, Joost Everaert en Philip
Walravens, wegens de telastleggingen waarvoor eiser zich burgerlijke
partij heeft gesteld voor de raadkamer - niet ontvankelijk wordt verklaard:
Overwegende dat eiser, op 8
maart 1993, voor de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen zich burgerlijke partij
stelde tegen de verweerders; dat bij
beschikking van de raadkamer van
29 maart 1993 verweerders Anne
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Holvoet en Frank Cooreman, wegens sommige telastleggingen, en de
overige verweerders volledig buiten
vervolging werden gesteld;
Overwegende dat tegen deze beschikking aileen door eiser, burgerlijke partij, hoger beroep werd ingesteld en dit rechtsmiddel beperkt
werd tot de telastleggingen waarvoor de verweerders buiten vervolging waren gesteld;
Overwegende dat bij het bestreden arrest eisers hager beroep tegen
deze beschikking niet ontvankelijk
wordt verklaard om de reden dat de
stelling van burgerlijke partij van
eiser niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 128, 129, 130 en 135 van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het Hof van Beroep te Antvverpen, kamer van inbeschuldigingstelling,
in de bestreden beslissing met betrekking tot eisers hoger beroep in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij, tegen
de beschikking van de raadkamer te
Antwerpen van 29 maart 1993 waarbij
besloten werd tot de gehele buitenvervolgingstelling van derde, vierde, vijfde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en
twaalfde verdachten en tot de gedeeltelijke buitenvervolgingstelling van tvveede
en zesde verdachten, en inzonderheid in
het Iicht van eisers burgerlijke-partijstelling ter zitting van de raadkamer te Antwerpen op 8 maart 1993, oordeelt dat het
onderzoek van de ontvankelijkheid van
dit hager beroep een onderzoek noodzaakt naar de ontvankelijkheid van de
burgerlijke-partijstelling, op volgende
gronden: « dat artikel 135 van het Wethoek van Strafvordering aan de burgerlijke partij een recht van hager beroep
toekent in geval van buitenvervolgingstelling van een verdachte door de raadkamer; het enkel hager beroep van een
burgerlijke partij, op grond van artikel
135 van het Wetboek van Strafvordering,
tegen een buitenvervolgingstelling verleend door de raadkamer, de strafvordering aanhangig maakt bij de kamer van
inbeschuldigingstelling; bij ontstentenis
van een hager beroep van het openbaar
ministerie tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij een aantal verdachten geheel of gedeeltelijk buiten vervolging werden gesteld, de regelmatigheid
van de aanhangigmaking van de straf-
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vordering en van het (voort)bestaan ervan afhankelijk (wordt) van de ontvankelijkheid van bet hager beroep van de
burgerlijke partij; dat het onderzoek van
de ontvankelijkheid van dit hager beroep

dan ook een onderzoek noodzaakt naar
de ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling deze bevoegdheid oak heeft
wanneer, zeals te dezen, het gerechtelijk
onderzoek op gang is gebracht en uitgebreid werd door een optreden van het
openbaar ministerie; een andere zienswijze zou leiden tot de moeilijk aan te
nemen gevolgtrekking dat een burgerlijke partijstelling van een prive-persoon,
zonder op enige wijze op haar regelmatigheid te kunnen worden getoetst, op
zich voor gevolg kan hebben dat een
strafvordering verder wordt uigeoefend
(Verstraeten, R., De Burgerlijke partij en
het gerechtelijk onderzoek, nrs. 195 e.v.,
arrest pagina's 81-82) »,
terwijl overeenkomstig artikel 135 van
het Wetboek van Strafvordering de procureur des Konings en de burgerlijke
partij binnen vierentv,rintig uren hager
beroep (voorheen verzet genaamd) kunnen aantekenen tegen de beschikking
die door de raadkamer overeenkomstig
de artikelen 128, 129 en 130 tot regeling
van de procedure werd gewezen; dit hager beroep, hetzij door de openbare aanklager, hetzij door de burgerlijke partij,
de strafvordering zelf aanhangig maakt
bij de onderzoeksrechtsmacht in beroep,
dit is de kamer van inbeschuldigingstelling; de strafvordering derhalve door het
hager beroep zelf van de vervolgende
partij, het weze aileen de burgerlijke
partij, bij het appelgerecht aanhangig
wordt; de kamer van inbeschuldigingstelling die aldus geroepen wordt over de regeling der procedure uitspraak te doen,
na haar bevoegdheid en de ontvankelijkheid van de strafvordering te hebben onderzocht, derhalve dient te onderzoeken
of het feit als misdaad, wanbedrijf of
overtreding omschreven wordt en of uit
het onderzoek gebleken is dat tegen de
verdachte bezwaren bestaan betreffende
dat feit; de kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Ant_werpen, gelet op de omschrijving van de
ten laste gelegde feiten, de beslissing
van de raadkamer bij de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen en eisers hager
beroep, bevoegd was kennis te nemen
van de zaak; de strafvordering, door het
enkele hager beroep van eiser, bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig was; de ontvankelijkheid van de bur-
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gerlijke-partijstelling hoogstens diende
te worden onderzocht indien de strafvordering door deze enkele burgerlijke-partijstelling was op gang gebracht; de burgerlijke-partijstelling ter zitting van het
onderzoeksgerecht, te dezen ter zitting
van de raadkamer van 8 maart 1993, de
strafvordering niet op gang brengt, nu
deze per definitie reeds op gang is gebracht door de aanhangig gemaakte feiten waarop de burgerlijke partij haar
burgerlijke eis ent; te dezen de strafvordering ten laste van de onderscheiden
(verdachten) waartegen eiser zijn burgerlijke vordering richtte, was op gang
gebracht door eisers burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter van
10 juli 1990 en door de onderscheiden
vorderingen van de procureur des Konings te Antwerpen tot het opstarten en
uitbreiden van het onderzoek en het
daaropvolgend verslag van de onderzoeksrechter; de kamer van inbeschuldigingstelling derhalve zich niet diende te
buigen over de ontvankelijkheid van de
burgerlijke-partijstelling, doch gehouden
was de aanwijzingen van de schuld ten
aanzien van de elf (verdachten) die het
voorwerp waren van eisers klacht en de
vordering van de procureur des Konings,
met aansluitende burgerlijke-partijstelling te onderzoeken, het bestreden arrest
zijn beslissing enkel en alleen doet berusten op beschouwingen betreffende de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van
de burgerlijke rechtsvordering, die zijn
beslissing niet wettelijk kunnen verantwoorden, zodat het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, niet wettig eisers hager beroep
in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij ingevolge zijn stelling op 8 maart 1993
ter terechtzitting van de raadkamer te
Antwerpen niet-ontvankelijk kon verklaren (schending van de in aanhef van het
middel vermelde wetsbeginselen) :

Overwegende dat de burgerlijke
partij krachtens artikel 135 van het
Wetbaek van Strafvordering - bij
ontstentenis van hager beroep door
het openbaar ministerie - ook aileen hager beraep kan instellen tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de verdachte buiten
vervalging werd gesteld en zadaende
de strafvardering in stand kan hauden;
Overwegende dat zij dit recht van
hager beraep, haar toegekend door
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artikel 135 van het Wetboek van
Strafvordering, kan uitoefenen, hetzij ze door een klacht met stelling
van burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter de uitoefening van de
strafvordering op gang heeft gebracht, hetzij ze hangende het gerechtelijk onderzoek zich burgerlijke partij heeft gesteld voor de
onderzoeksrechter, hetzij ze zich
burgerlijke partij heeft gesteld voor
de raadkamer ter gelegenheid van
de regeling van de rechtspleging;
Dat evenwel de burgerlijke partij
het recht om hager beroep in te stellen tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling slechts kan uitoefenen, indien haar stelling als
burgerlijke partij ontvankelijk is en
zij derhalve op regelmatige wijze in
hoedanigheid van burgerlijke partij
kan optreden;
Dat hieruit volgt dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, wanneer zij uitspraak doet over het hager beroep tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling dat
door de burgerlijke partij werd ingesteld, ter beoordeling van de ontvankelijkheid van dit hager beroep
client te onderzoeken of de stelling
als burgerlijke partij ontvankelijk is
en dus of degene die zich aandient
als burgerlijke partij die hoedanigheid bezit;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling door in rechte aldus te
oordelen de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 3 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, 63, 66
en 67 van het Wetboek van StrafvordeM
ring, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het Hof van Beroep te AntvverM
pen, kamer van inbeschuldigingstelling,
in het bestreden arrest, na te hebben
overwogen dat « het onderzoek van de
ontvankelijkheid van (het) hoger beroep
(van de burgerlijke partij) (... ) oak een
onderzoek noodzaakt naar de ontvanke~
lijkheid van de burgerlijke~partijstelling
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(arrest, pagina 81) », besluit dat eisers
burgerlijke partijstelling voor de raadkamer bij de Correctionele Rechtbank te
Antvverpen van 8 maart 1993 niet ontvanM
kelijk is, op volgende gronden: « dat arM
tikel 63 van het Wetboek van StrafvordeM
ring bepaalt dat hij die beweert door een
misdaad of een wanbedrijf te zijn benaM
deeld, zich burgerlijke partij kan stellen;
dat noch een te strikte, noch een te ruime interpretatie van voormelde wetsbeM
paling aanvaardbaar voorkomen; evenM
wel dat, hoe dan oak, centrale dient te
worden uitgeoefend op de bewering van
een benadeelde (R. Verstraeten, De bur~
gerlijke partij en het gerechtelijk onderM
zoek, nr. 80); dat in casu de "bewering"
van JeanMPierre Van Rossem van het be~
staan van een schade in zijnen hoofde,
veroorzaakt door de misdrijven die ten
laste werden gelegd van de tvveede tot
en met de tvvaalfde verdachte, niet plausibel is; dat inderdaad in de conclusies
die op 8 maart 1983 voor de raadkamer
werden neergelegd geen enkel indicatie
werd gegeven die toelaat het bestaan
van een persoonlijke schade, die overiM
gens niet per verdachte en per tenlasteM
legging gepreciseerd en geventileerd
werd, aannemelijk te maken; dat lukM
raak een schade voorgehouden werd van
minstens 500 miljoen frank waartoe de
tvvaalf medeverdachten van Jean-Pierre
Van Rossem - in werkelijkheid zijn het
er slechts elf - solidairlijk of in solidum
zouden gehouden zijn dan wanneer zij
minstens gedeeltelij k voor totaal afzonderlijke feiten worden vervolgd; dat
evenmin enige indicatie werd gegeven
die toelaat het bestaan van een oorzake~
lijk verband tussen de gevorderde schade en een misdrijf als aannemelijk te be~
schouwen; dat het tegendeel veeleer
blijkt uit de omstandigheid dat Jean~
Pierre Van Rossem zelf naar de correc·
tionele rechtbank werd verwezen, onder
meer voor feiten die oak aan tweede,
derde en vijfde verdachte ten laste werden gelegd en waarvoor zij door de raad~
kamer op 29 maart 1993 buiten vervolging zijn gesteld (arrest, pagina's
83-84) "·

terwijl luidens artikel 3 van de wet
van 17 april 1878 houdende de vooraf~
gaande titel van het Wetboek van Straf·
vordering, de rechtsvordering tot herstel
van de schade, door een misdrijf veroorzaakt, behoort aan hen die de schade
hebben geleden; overeenkomstig artikel
63 van het Wetboek van Strafvordering
hij die beweert door een misdaad of een
wanbedrijf te zijn b~nadeeld, daarover
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bij de bevoegde onderzoeksrechter
klacht kan doen en zich burgerlijke par~
tij kan stellen; overeenkomstig de artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering de klagers zich, door het
formuleren van een eis tot schadevergoeding, burgerlijke partij kunnen stellen in
elke stand van het geding, tot de sluiting
van de debatten; aldus alleen degene die
beweert door een misdrij£ benadeeld te
zijn in de hoedanigheid van burgerlijke
partij een eis tot schadevergoeding kan
stellen, zelfs voor de onderzoeksgerechten; deze burgerlijke-partijstelling vereist, opdat ze ontvankelijk zou zijn, dat
degene van wie ze uitgaat minstens
daarin laat gelden dat hij benadeeld
werd ingevolge het persoonlijk lijden
van schade, door het aangeklaagde misdrijf, zonder dat hij de verplichting heeft
om oak reeds ter gelegenheid van de
burgerlijke~partijstelling zelf zijn eis tot
schadevergoeding te omschrijven; de
burgerlijke rechtsvordering voor. de
strafrechter bij gevolg mag worden mge~
steld door eenieder die beweert persoon~
lijk benadeeld te zijn door het misdrijf
waarvoor de strafvordering is ingesteld
of ten aanzien waarvan de onderzoeksge~
rechten de procedure dienen te regelen,
dat wil zeggen door eenieder die aantoont dat hij door dat misdrijf in zijn
persoon in zijn goederen of in zijn eer is
geschaad; dat derhalve vereist is, doch
volstaat, dat hij die optreedt kan bewe~
ren persoonlijk te zijn benadeeld door
het misdrijf dat het voorwerp is van de
strafvordering, dat wil zeggen dat hij be~
wijst dat hij het slachtoffer kon geweest
zijn van het misdrijf; de ontvankelijk~
heid van de burgerlijke vordering voor
de strafrechter derhalve geenszins ver~
eist dat degene die ze instelt, het bewijs
Ievert van het bestaan of de omvang van
de schade, en evenmin dat hij per ver~
dachte en per tenlastelegging preciseert
of onderscheidt waarin de schade bestaat; evenmin kan vereist worden, voor
de ontvankelijkheid van de burgerlijke~
partijstelling dat de betrokkene reeds
het bewijs Ievert van de oorzakelijkheid
tussen de beweerde schade en het mis~
drijf; dat het veeleer volstaat dat de be~
trokkene persoonlijke schade zou kunnen geleden hebben ingevolge de misdrijven die het voorwerp zijn van de
procedure voor de onderzoeksgerechten
of vonnisgerechten; de partij die zich
burgerlijke partij stelt alleszins in conclusie voor de onderzoeksrechtsmacht, of
voor het vonnisgerecht, de bewering persoonlijk schade te hebben geleden inge-
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volge de misdrijven die aan deze rechtsmachten ter beoordeling liggen, nader
kan toelichten; eiser te dezen in een omstandige conclusie van 24 mei 1993 ten
aanzien van elke mede(verdachte) preciseerde waarin zijn belang om tegen deze
beklaagde op te treden schuilde en welke de aard en de omvang van de door
hem geleden schade waren, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig vermocht eisers burgerlijke-partijstelling voor de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 8
maart 1993, niet ontvankelijk te verklaren wegens gebrek aan bewijs van het
bestaan van enige schade en van het
oorzakelijk verband tussen deze beweerde schade en de aan de (verdachten) ten
laste gelegde feiten (schending van alle
in de aanhef van het middel vermelde
wetsbepalingen, artikel 97 van de Grandwet uitgezonderd), minstens niet antwoordt op eisers aanvoeringen in zijn
conclusie nopens zijn belang om tegen
deze (verdachten) op te treden en nopens
de aard en de omvang van de door hem
geleden schade (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat krachtens de artikelen 3 en 4 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 63 en 67 van dit wetboek, degene die beweert door een misdaad
of een wanbedrijf te zijn benadeeld
zich burgerlijke partij kan stellen
voor de onderzoeksrechter of voor
het onderzoeksgerecht; dat welis·
waar, in dit stadium van de rechtspleging, degene die beweert te zijn
benadeeld nag niet het bewijs moet
leveren van de schade, van de omvang ervan, noch van het oorzakelijk verband ervan met het aan de
verdachte ten laste gelegde misdrijf,
maar minstens zijn bewering omtrent de schade welke hij door het
rnisdrijf zou hebben aannemelijk
moet maken;
Overwegende dat te dezen de kamer van inbeschuldigingstelling eisers beroep niet ontvankelijk verklaart, niet « wegens gebrek aan
bewijs van het bestaan van enige
schade en van het oorzakelijk verband tussen deze beweerde schade
en de aan (verdachten) ten laste gelegde feiten », doch omdat « de " be-
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wering" van (eiser) van het bestaan
van schade in zijnen hoofde veroorzaakt door de misdrijven die ten laste worden gelegd van de {verweerders) niet plausibel is », met andere
woorden omdat eisers bewering niet
aannemelijk voorkomt;
Dat bet rniddel in dit opzicht feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat eisers stelling als burgerlijke partij voor de raadkarner
niet ontvankelijk is, omdat zijn bewering dat hij door de aan de verweerders ten laste gelegde feiten
aanzienlijk schade zou hebben geleden niet plausibel is, met andere
woorden een loutere en door niets
gestaafde bewering, dat « geen enkele indicatie werd gegeven die toelaat het bestaan van een persoonlijke schade (... ) aannernelijk te rnaken (... ) evenrnin enige indicatie
werd gegeven die toelaat bet bestaan van een oorzakelijk verband
tussen de gevorderde schade en een
rnisdrijf als aannemelijk te beschouwen »;
Dat ze aldus eisers aanvoeringen
verwerpen, daardoor zijn conclusie
beantwoorden;
Dat bet middel in dit opzicht feitelijke grondslag mist;
D. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing van bet
bestreden arrest waarbij eisers hager beroep - in zoverre het gericht
was tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling door de raadkarner van Jean Wouters, Joannes
Van Dyck en Walter Vanhencxthoven we gens de telastlegging D waarvoor eiser zich burgerlijke partij
had gesteld voor de raadkarner niet ontvankelijk wordt verklaard:
Overwegende dat eiser, op 8
rnaart 1993, voor de raadkarner van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen zich nogrnaals burgerIijke partij stelde tegen de verweerders wegens dezelfde telastlegging
D, waarvoor hij zich reeds eerder,
op 10 juli 1990, burgerlijke partij
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had gesteld voor de onderzoeksrechter; dat bij beschikking van de raadkarner van 29 rnaart 1993 de verweerders wegens de telastlegging D
buiten vervolging werden gesteld;
Overwegende dat tegen deze beschikking aileen door eiser, burger·
Iijke partij, boger beroep werd ingesteld;
Overwegende dat bij bet bestreden arrest eisers boger beroep tegen
deze beschikking niet ontvankelijk
wordt verklaard om de reden dat de
stelling als burgerlijke partij van eiser voor de raadkamer niet ontvankelijk is;
Overwegende dat bet bestreden
arrest evenwel eisers hager beroep
tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de verweerders buiten
vervolging werden gesteld wegens
dezelfde telastlegging D, in zoverre
eiser zich burgerlijke partij had gesteld voor de onderzoeksrechter,
ontvankelijk verklaart;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
E. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen waarbij eiser wordt veroordeeld tot schadevergoeding aan de verweerders :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

II. Op de voorziening van Mr. Willy van Orshagen :
A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing dat het niet openbaar
karakter van de rechtspleging voor de
onderzoeksgerechten niet werd miskend :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 127, 128, 223 van het
Wetboek van Strafvordering, XV, van de
wet van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en
van de rechtspleging voor de hoven en
de rechtbanken,
doordat het bestreden arrest de burgerlijke-partijstelling van eiser q.q. tegen
de vierde tot en met de negende verweerder niet ontvankelijk verklaart op
volgende gronden : dat de eerste verdachte Jean-Pierre Van Rossem voorhoudt dat de « zaalwachter of deurwaar-
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der ter rol » aanwezig is gebleven bij de
behandeling van de zaak op 17 en 24 mei
1993 en dat hierdoor bet niet openbaar
karakter van de rechtspleging voor de
kamer van inbeschuldigingstelling werd
geschonden; dat de aanwezigheid van de
« zaalwachter of deurwaarder » ter rol
bij de behandeling van de zaak nergens
uit blijkt, zodat bet rechtsgevolg dat eerste verdachte verleent aan deze aanwezigheid te dezen niet relevant is,
terwijl, eerste onderdeel, uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 22

maart 1993 van de raadkamer (stuk 9)

blijkt dat de eiser Jean-Pierre Van Rossem protesteerde tegen de aanwezigheid

van de zaalwachter op deze debatten en
het bestreden arrest dit niet tegenspreekt; dat dientengevolge, door de verwerping van het verzet van Jean-Pierre
Van Rossem en van de burgerlijke-partijstelling van eiser q.q., het bestreden
arrest zich deze nietigheid heeft toege€\igend, zodat de procedure onregelmatig is (schending van de artikelen 127,
128, 223 van het Wetboek van Strafvordering, XV, van de wet van 25 oktober
1919),
tweede onderdeel, de eiser Jean-Pierre
Van Rossem uitdrukkelijk staande hield
dat de procedure ook voor de kamer van
inbeschuldigingstelling nietig was door
de aanwezigheid van een zaalwachter;
dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 17 mei 1993 van de kamer van
inbeschuldigingstelling, waarop eiser q.q.
zich stelde als burgerlijke partij (stuk
21), noch deze van de volgende terechtzittingen, waarop de zaak werd behandeld, vermelden dat deze terechtzittingen
met gesloten deuren gehouden werden,
zodat de regelmatigheid van de procedure niet werd vastgesteld (schending van
de artikelen 127, 128, 223 van het Wethoek van Strafvordering, XV, van de wet
van 25 oktober 1919) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
om de redenen gegeven als antwoord op het eerste door de eiser
Van Rossem aangevoerde middel
niet kan worden aangenomen;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat wanneer, zeals
te dezen, de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over een

hager beroep dat krachtens artikel
135 van het Netboek van Strafvor-

dering is ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg waarbij

over de regeling van de rechtspleging werd beslist, dat onderzoeksgerecht krachtens artikel 218 van het
Wetboek van Strafvordering vergadert « in raadkamer

»,

hetgeen in-

houdt dat het zetelt achter gesloten
deuren, zonder dat daarvan in het

bijzonder melding hoeft te worden
gemaakt in het proces-verbaal van

de terechtzitting of in het arrest
zelf;

Dat van die regel van de nietopenbaarheid van de terechtzittingen van

de

onderzoeksgerechten

slechts wordt afgeweken in de gevallen - welke te dezen niet voorhanden zijn - waarin de wet uit-

drukkelijk de openbaarheid van de
debatten en van de uitspraak voorschrijft, in welke gevallen wei moet
worden vastgesteld dat het voorschrift van de openbaarheid werd
nageleefd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

B. In zoverre de voorziening ge-

richt is tegen de beslissing waarbij
de stelling als burgerlijke partij van
eiser voor de kamer van inbeschul-

digingstelling
niet
wordt verklaard :

ontvankelijk

Over bet eerste middel : schending van
de artikelen 1382, 1383 van het Burger-

lijk Wetboek, 44, 196, 197 van het Straf-

wetboek, 63, 67, 70, 127, 128, 129, 130, 154,
223, van het Wetboek van Strafvordering,
3, 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet~
boek van Strafvordering, XV, van de wet
van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en
van de rechtspleging voor de hoven en
de rechtbanken,
doordat het bestreden arrest de bur~
gerlijke~partijstelling van eiser q.q. tegen
de vierde tot en met de negende verweerder niet ontvankelijk verklaart op
volgende gronden : betreffende het hager
beroep van Jean~ Pierre Van Rossem in
zijn hoedanigheid van burgerlijke partij
ten gevolge van zijn stelling voor de
raadkamer op 8 maar_t 1993: dat artikel
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135 van het Wetboek van Strafvordering
aan de burgerlijke partij een recht van
hager beroep toekent in geval van een
buitenvervolgingstelling van een ver~
dachte voor de raadkamer; dat het enkele hager beroep van een burgerlijke partij, op grand van artikel 135 van het
Wetboek van Strafvordering tegen een
buitenvervolgingstelling verleend door de
raadkamer, de strafvordering aanhangig
maakt bij de kamer van inbeschuldigingstelling; dat bij ontstentenis van een ho~
ger beroep van het openbaar ministerie
tegen de beschikking van de raadkamer
waarbij een aantal verdachten geheel of
gedeeltelijk buiten vervolging werden gesteld, de regelmatigheid van de aanhangigmaking van de strafvordering en van
het (voort)bestaan ervan afhankelijk
wordt van de ontvankelijkheid van het
hoger beroep van de burgerlijke partij;
dat het onderzoek van de ontvankelijkheid van dit hoger beroep dan ook noopt
tot een onderzoek van de ontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling; dat
de kamer van inbeschuldigingstelling deze bevoegdheid ook heeft wanneer, zoals
te dezen, het gerechtelijk onderzoek op
gang is gebracht en uitgebreid werd door
een optreden van het openbaar ministerie; dat een andere zienswijze zou leiden
tot de moeilijk aan te nemen gevolgtrekking dat een burgerlijke-partijstelling
van een priv€-persoon, zonder op enige
wijze op haar regelmatigheid te kunnen
worden getoetst, op zich voor gevolg kan
hebben dat een strafvordering verder
wordt uitgeoefend; (... ) dat artikel 63 van
het Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat hij die beweert door een misdaad of
een wanbedrijf te zijn benadeeld, zich
burgerlijke partij kan stellen; dat noch
een te strikte, noch een te ruime interpretatie van voormelde wetsbepaling
aanvaardbaar voorkomen; dat evenwel,
hoe dan ook, controle dient te worden
uitgeoefend op de beweringen van een
benadeelde; dat in casu de o: bewering »
van Jean-Pierre Van Rossem van het hestaan van een schade in zijnen hoofde,
veroorzaakt door de misdrijven die ten
laste werden gelegd van de tweede tot
en met de twaalfde verdachte, niet plausibel is; dat inderdaad in conclusies die
op 8 maart 1993 voor de raadkamer werden neergelegd geen enkele indicatie
werd gegeven die toelaat het bestaan
van een persoonlijke schade, die overigens niet per verdachte en per tenlastelegging gepreciseerd en geventileerd
werd, aannemelijk te maken; dat lukraak een schade voorgehouden werd van
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minstens 500 miljoen frank waartoe de
twaalf medeverdachten van Jean-Pierre
Van Rossem - in werkelijkheid zijn het
er slechts elf - solidairlijk of in solidum
zijn gehouden zijn dan wanneer zij minstens gedeeltelijk voor totaal afzonderlijke feiten worden vervolgd; dat evenmin enige indicatie wordt gegeven die
toelaat het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de gevorderde schade en
een misdrijf als aannemelijk te beschouwen; dat het tegendeel veeleer blijkt uit
de omstandigheid dat Jean-Pierre Van
Rossem zelf naar de correctionele rechtbank werd verwezen onder meer voor
feiten die ook aan de tweede, de derde
en de vijfde verdachte ten laste worden
gelegd en waarvoor zij door de raadkamer (op 29 maart 1993 buiten vervolging
zijn gesteld; dat op grond van voormelde
redengeving de burgerlijke-partijstelling
van Van Rossem Jean-Pierre voor de
raadkamer) op 8 maart 1993 dan ook niet
ontvankelijk is; dat bijgevolg het hoger
beroep ook als niet ontvankelijk dient te
worden afgewezen vermits het ingesteld
werd door een persoon die daartoe geen
bevoegdheid heeft; (...) betreffende de
burgerlijke-partijstelling op 17 mei 1993
door eiser q.q., als curator van het faillissement van de B.V.B.A. Publimax: dat
artikel 76 van het Wetboek van Strafvordering (lees : 67) bepaalt dat een benadeelde zich burgerlijke partij kan stellen
in elke stand van het geding; dat op
grond van deze een burgerlijke-partijstelling voor de kamer van inbeschuldigingstelling in beginsel mogelijk is; dat
voor de ontvankelijkheid van een dergelijke burgerlijke-partijstelling het evenwei vereist is dat de strafvordering in
verband met de feiten waarop de burgerlijke-partijstelling betrekking heeft
rechtsgeldig aanhangig werden gemaakt
voor de kamer van inbeschuldigingstelling; dat wanneer, zoals in casu, de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt
dat de strafvordering voor deze feiten
niet op ontvankelijke wijze bij haar aanhangig werd gemaakt, zij desbetreffend
geen rechtsmacht meer heeft om enige
andere bevoegdheid uit te oefenen; dat
dit dan ook betekent dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, na de vaststelling van de niet-ontvankelijkheid van het
hoger beroep van de burgerlijke partij
Jean-Pierre Van Rossem, geen andere
burgerlijke-partijstelling kan ontvangen,
terwijl, eerste onderdeel, de raadkamer van de correctionele rechtbank, gevat door de vordering van het openbaar
ministerie, niet bevoegd is om zich uit te
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spreken over de ontvankelijkheid van de
burgerlijke vordering; de raadkamer
heeft inderdaad geen andere bevoegd~
heid dan te oordelen over de door de onderzoeksrechter verzamelde aanwijzingen van de schuld van de verdachten, te
zeggen of deze al dan niet voldoende zijn
om de verwijzing van de verdachten
naar de vonnisrechter te bevelen en in
het bevestigend geval deze rechter aan
te wijzen; dat de raadkamer derhalve
geen bevoegdheid heeft om zich over de
burgerlijke vordering uit te spreken
noch om de ontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling te verwerpen op
grand van het feit zij een controle dient
uit te oefenen op de beweringen van de
burgerlijke partij Jean-Pierre Van Rossem en het bestaan van een schade in
zijnen hoofde niet plausibel is daar hij
geen enkele indicatie geeft nopens persoonlijke schade, ze niet ventileert per
verdachte noch per misdrijf en ze lukraak op 500 miljoen frank schat; dat
dientengevolge het bestreden arrest ten
onrechte geoordeeld heeft dat de burgerlijke vordering, ingesteld door Jean-Pierre Van Rossem voor de raadkamer, niet
ontvankelijk was (schending van de artikelen 63, 70, 127, 128, 129, 130, 154 van
het Wetboek van Strafvordering, 2, 17, 18
van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4, van
de wet van 17 april 1878, XV, van de wet
van 25 oktober 1919),
tweede onderdeel, de burgerlijke partij
Jean-Pierre Van Rossem, die voor de
raadkamer in zijn conclusie (stuk 5) stelde dat de vooropgestelde schade thans
reeds minstens 500 miljoen frank beloopt
onder voorbehoud van verhoging of vermindering in de loop van het geding,
doch hie et nunc provisioneel begroot op
1 frank, geen verder bewij s van de realiteit van de schade noch van het oorzakelijk verband diende te leveren; dat immers het volstaat dat er een mogelijke
schade voor de burgerlijke partij door de
misdrijven is ontstaan; dat Jean-Pierre
Van Rossem in alle geval een belang had
bij de vervolging van de misdrijven waar
hij staande- hield dat zijn handtekening
en de datum op contracten aangaande
collectiewagens die zijn eigendom waren
of die toebehoorden aan een vennootschap waarin hij belang had (... ); dat
daarbij de misdrijven van valsheid in geschrifte en gebruik ervan slechts een
mogelijke schade vereisen (schending
van de artikelen 44 van het Strafwetboek, 63, 70, 127, 128, 129, 130, 154 van
het Wetboek van Strafvordering, 2, 17, 18
van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van
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de wet van 17 april 1878, XV, van de wet
van 25 oktober 1919); dat immers voor de
misdrijven in het algemeen en in het bijzonder voor de misdrijven van valsheid
in geschrifte en gebruik van valsheid de
mogelijkheid ener schade volstaat, zodat
de burgerlijke partij Jean-Pierre Van
Rossem in aile geval ontvankelijk was
op grand van de tenlasteleggingen AIVb,
AIVc en AVb tegen Philippe Queffelec,
AVa tegen Philippe De Deken, AVb tegen Frans Cooreman, AVb tegen Philippe Ghekiere, AIVb, A!Vc en AVb tegen
Joost Everaert, AIVb, AIVc en AVb tegen
Philip Walravens (schending van de artikelen 196, 197 van het Strafwetboek, 154
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 2, 17, 18 van het Gerechtelijk
Wetboek),
derde onderdeel, het feit dat alleen de
burgerlijke partij Jean-Pierre Van Rossem verzet (hager beroep) tegen de beschikking van 29 maart 1993 heeft ingesteld, niet tot gevolg heeft dat, ten
gevolge van het feit dat het openbaar ministerie geen hager beroep heeft aangetekend, de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid zou hebben om
te oordelen, in hager beroep, dat de
oorspronkelijke burgerlijke-partijstelling
van Jean-Pierre Van Rossem voor de
raadkamer niet ontvankelijk was bij gebrek aan plausibiliteit van de schade en
van het causaliteitsverband tussen de
misdrijven en de schade; dat immers de
rechters alzo nagelaten hebben te statueren over het bestaan van voldoende bezwaren en over de strafvordering; dat in
deze omstandigheden de raadkamer, en
dus ook de kamer van inbeschuldigingstelling, enkel tot taak heeft te oordelen
over de al of niet voldoende schuldaanwijzingen en de verdachten dan in het
bevestigend geval naar het vonnisgerecht te verwijzen, en de bestreden beslissing derhalve niet wettelijk verantwoord is op grand van motieven die
enkel betrekking hebben op de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke vordering (schending van de artikelen 63, 67, 70, 127, 130, 154, 223 van
het Wetboek van Strafvordering, XV, van
de wet van 25 oktober 1919); dat dientengevolge het bestreden arrest eveneens
ten onrechte heeft geoordeeld dat de
burgerlijke vordering van eiser q.q. niet
ontvankelijk was op grand van het feit
dat de burgerlijke vordering van JeanPierre Van Rossem niet ontvankelijk
was (schending van de artikelen 63, 67,
70, 12'7, 128, 130, 154, 223 van het Wet-
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hoek van Strafvordering, 2, 17, 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van de
wet van 17 april 1878, XV, van de wet
van 25 oktober 1919):

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderdelen,
zoals blijkt uit het antwoord gegeven op het tweede en het derde middel aangevoerd tot staving van de
voorziening van de eiser Van Rossem, niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat hij die beweert
door een misdaad of door een wanbedrijf te zijn benadeeld zich ook
voor het eerst burgerlijke partij kan
stellen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer dit onderzoeksgerecht ingevolge het hoger
beroep ingesteld krachtens artikel
135 van het Wetboek van Strafvordering door het openbaar ministerie
of door een burgerlijke partij geroepen is om uitspraak te doen over de
regeling van de rechtspleging;
Dat evenwel vereist is dat de zaak
regelmatig bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig is, zodat dit onderzoeksgerecht rechtsmacht bezit om alsnog over de
bezwaren te oordelen, hetgeen vereist dat het hoger beroep ontvankelijk is;
Overwegende dat te dezen de
zaak, bij ontstentenis van hager beroep door het openbaar ministerie,
aileen door het hoger beroep van de
burgerlijke partij Van Rossem werd
aanhangig gemaakt;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling dit hoger beroep - gericht tegen onder meer de
beslissingen waarbij de verweerders
Philippe Queffelec, Philippe De Deken, Frank Cooreman, Philip Ghekiere, Joost Everaert en Philip Walravens buiten vervolging werde.n
gesteld niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat de voorziening
van de burgerlijke partij Van Ros-
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sem tegen die beslissingen dient te
worden verworpen, zoals blijkt uit
het antwoord op het tweede en het
derde middel door de burgerlijke
partij Van Rossem aangevoerd tot
staving van zijn voorziening tegen
de beslissing van het bestreden arrest waarbij zijn hager beraep niet
ontvankelijk wordt verklaard;
Dat hieruit volgt dat de kamer
van inbeschuldigingste!ling, bij ontstentenis van een ontvankelijk hager beroep tegen de beschikking
van de raadkamer, geen rechtsmacht heeft om over de regeling
van de rechtspleging uitspraak te
doen;
Dat het arrest mitsdien wettig beslist dat de stelling als burgerlijke
partij van eiser vaor de kmner van
inbeschuldigingstelling niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroardeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
21 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
voorzitter Gelijlduidende conclusie
van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler, Houtekier, Hendrickx, Antwerpen, en Dupont,
Brussel.
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21 december 1993

1° VREEMDELINGEN
LAND TE VERLATEN -

BEVEL
MOTIVERING.

HET
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2° MACHTEN

UITVOERENDE MACHT BESTUURSHANDELING - MOTIVERING.

1° en 2° Het bevel het land te verlaten
dat aan een vreemdeling gegeven
wordt onder verwijzing naar art. 7.:20

en 7.3J Vreemdelingenwet en dienvolgens in overeenstemming is met het
bepaalde in art. 8 van dezelfde wet, bevat de juridische en feitelijke overwe-

gingen die aan de beslissing ten grandslag liggen en schendt artt. 1 en 2 van
de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijk8 motivering van de bestuurshandelingen niet.
(GOMEZ)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1579.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste en het tweede
middel samen :
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat te dezen door het
openbaar ministerie regelmatig naar
vorm en termijn hager beroep werd
ingesteld tegen de beschikking van
de raadkamer die bij toepassing van
de artikelen 71 en 72 van de Vreemdelingenwet uitspraak deed over de
wettigheid van een administratieve
vrijheidsberoving;
Dat zij oordelen dat de in de akte
van hager beroep vermelde formule
« en dit tegen a! de beschikkingen
op strafrechtelijk gebied » zonder
betekenis of draagwijdte is en geen
afhreuk doet aan de ontvankelijkheid van het door het openbaar ministerie ingestelde hager. beroep;
Dat de appelrechters, door aldus
te oordelen, van deze akte geen uitlegging geven die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan, de devolutieve kracht van dit hager beroep niet miskennen en artikel 72
Vreemdelingenwet niet schenden;
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Dat de middelen niet kunnen worden aangenmnen;
Over het derde middel :
Overwegende dat artikel 7 Vreemdelingenwet nauwkeurig de redenen
opsomt die de minister toelaten de
vreemdeling bevel te geven het land
te verlaten, en die overeenkomstig
artikel 8 in de beslissing moeten
worden vermeld;
Dat de appelrechters vaststellen
dat het bevel van 5 januari 1993 gegeven werd onder verwijzing naar
artikel 7.2' en 7.3' van de Vreemdelingenwet en diensvolgens in overeenstemming is met het bepaalde in
artikel 8 van dezelfde wet;
Dat artikel 7.2' het geval betreft
van de vreemdeling die !anger in
het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn
en dat artikel 7.3' betrekking heeft
op de vreemdeling die door zijn gedrag de openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad;
Dat de aanhaling van deze wettelijke gronden in het bevel een afdoende juridische en feitelijke redengeving van deze beslissing oplevert;
Dat er dienvolgens geen schending is van de artikelen 1 en 2 van
de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de appelrechters
met de considerans « dat de beslissing dat (eiser) door zijn gedrag de
openbare orde heeft geschaad (artikel 7.3'), op zich reeds volstaat om
hager vermeld bevel te wettigen en
blijkens het voorliggend administratief dossier van het Ministerie van
Justitie (stuk 93) zijn oorzaak vindt
in de hager vermelde door betrokkene op 15 oktober 1991 opgelopen correctionele veroordeling », niets anders doen dan overeenkomstig artikel 72 Vreemdelingenwet de wettigheid van de door hen regelmatig
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bevonden motivering van .het bevel
van 5 januari 1993 aan de hand van
het administratie£ dossier toetsen;
Dat het middel, dat berust op een
verkeerde lezing van het arrest, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

2° Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing berust (2).
(ABDELJELIL T. DA SILVA PIRES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.1155.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1993 op verwij zing door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;

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

Gelet op het arrest van 11 mei
1988 van het Hof (3);

Voor-

Over het middel: schending van de ar·
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,

21 december 1993 - 2e kamer -

zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -

Verslaggever: de h. Goethals - GelijkJuidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste adv.-gen.
Advocaten: mrs.
Btitzler en Chr. Coen, Antwerpen.
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22 december 1993

1° CASSATIEMIDDELEN
KEN -

ONDUIDELIJK MIDDEL -

2° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZA·
BEGRIP.
STRAFZA-

KEN - FEITELIJKE GRONDSLAG - BESTREDEN BESLISSING - ONJUISTE LEZING.

1° Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk·
heid, is het middel dat aan de bestre·
den beslissing verwijt dat het op een
conclusie niet antwoordt, zonder dat
daarbij wordt aangegeven op welke
vordering, weer of exceptie het niet
zou hebben geantwoord (1).
(1) Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 3530 (A.C.,
1988·89, nr. 632).

doordat bet bestreden arrest op onaantastbare wijze als vaststaand aanneemt
dat de oorspronkelijke fout die het onge·
val heeft veroorzaakt, bet onvoorzichtige
rijgedrag van de eiser Abdeljelil is
die geen voorrang verleend heeft aan Da
Silva Pires en die, in strijd met wat hij
zegt, niet opnieuw zijn normale plaats op
de rijbaan had ingenomen op het ogenblik van het ongeval; dat het daaruit afleidt dat bet ongeval zich in dezelfde omstandigheden en met dezelfde gevolgen
zou hebben voorgedaan, indien Da Sila
Pires geen fout had begaan;
terwijl uit die overweging noch uit enige andere grand van het arrest volgt dat
het ongeval zich zonder de fouten van
verweerder op dezelfde wijze en met de·
zelfde schadelijke gevolgen zou hebben
voorgedaan; bet bestreden arrest immers
weliswaar beslist dat het onvoorzichtige
(2) Zie Cass., 17 nov. 1988, A.R. nr. 7848
(A.C., 1988-89, nr. 160). De oplossing zou natuurlijk anders geweest zijn, indien het bestreden arrest uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout had begaan die in oorzakelijk verband stand met het verkeersongeval,
had afgeleid dat er tussen de door een andere
bestuurder begane fout en datzelfde ongeval
geen enkel oorzakelijk verband bestond. (Zie
Cass., 16 okt. 1986, A.R. nr. 7571, A.C., 1986-87,
nr. 95). Het bestreden arrest heeft echter zodanige verkeerde gevolgtrekking niet gemaakt.
(3) Niet verschenen in A.C.

Nr. 542
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rijgedrag van eiser die geen voorrang
heeft verleend de oorzaak was van het
ongeval; het echter op grand van die
overweging niet wettig kon beslissen dat
aileen eiser verantwoordelijk was voor
het ongeval en dat de schade, zoals zij
zich heeft voorgedaan, op dezelfde wijze
zou zijn ontstaan zonder de fouten van
verweerder (zie cassatie, tweede kamer
24 september 1986 - Droit de Ia Circulation, Jurisprudence decembre 1986, biz.
288):

Overwegende dat het middel, in
zoverre bet aan de rechter verwijt
dat hij tekortgekomen is aan zijn
motiveringsplicht zonder aan te geven op welk verweer bet arrest niet
antwoordt, wegens onduidelijkheid
niet ontvankelijk is;
Dat voor bet overige de appelrechters uit de ·fout van eiser niet hebben afgeleid dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen het onvoorzichtige rijgedrag van verweerder
en bet ongeval, maar in feite hebben beslist dat het ongeval zich zonder de fout van verweerder in dezelfde omstandigheden en met dezelfde gevolgen zou hebben voorgedaan;
Dat, in zoverre, het middel berust
op een onjuiste lezing van het arrest
en feitelijke grondslag mist;

Nr. 542

ze KAMER

-

22

december 1993

TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VERWIJZING
NAAR EEN ANDER GERECHT VAN DEZELFDE
RANG MET EEN VOERTAAL DIE DOOR EEN OF
MEER BEKLAAGDEN IS GEVRAAGD - BESLIS·
SING VAN DE RECHTER ALLEEN AFHANKELIJK VAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE
ZAAK ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

1°

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - TAAL·
GEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI
1935) - IN EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN
- VERZOEK TOT VERWIJZING NAAR EEN ANDER GERECHT VAN DEZELFDE RANG MET
EEN VOERTAAL DIE DOOR EEN OF MEER BEKLAAGDEN IS GEVRAAGD - BESLISSING VAN
DE RECHTER ALLEEN AFHANKELIJK VAN DE
OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK.
1°

en zo De rechtbank die, krachtens art.
23 Taalwet Gerechtszaken, wegens de
omstandigheden van de zaak, verklaart dat zij niet kan ingaan op bet
verzoek van een of meer beklaagden
om de zaak naar een gerecht van dezelfde rang te verwijzen, beoordeelt
die omstandigheden in feite en derhalve op onaantastbare wijze (1). (Art. 23
wet 15 juni 1935.)
(DE RUYTE, STY GOOSSENS B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. P.93.1278.F)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart
- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Dellien, Dinant.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 24 juni 1993, in boger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering;

(1) Zie Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 1841 (A.C.,
!987·88, nr. 140).

~
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Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel niet ·
aangeeft hoe het artikel 14 van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken is geschonden;

Nr. 543
2e KAMER -

het verzoek van een of meer beklaagden om de zaak om redenen
i.v.m. de taal te verwijzen naar het
dichtsbij gelegen gerecht van dezelfde rang, waarvan de taal van de
rechtspleging de taal is die door de
beklaagde wordt gewenst;

22 december 1993

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN -

BE-

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN
BESTAANSREDEN - VERSTEKARREST - VERZET - ARREST DAT INGAAT OP HET VERZET
EN BESLIST BIJ WEGE VAN EEN NIEUWE BESCHIKKING - CASSATIEBEROEP TEGEN HET
VERSTEKARREST - ONTVANKELIJKHEID.

Dat, in zoverre, het middel niet
ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
Overwegende voor het overige dat
krachtens het artikel 23, vierde lid,
van genoemde wet, de rechtbank
« wegens de omstandigheden van de
zaak » kan weigeren in te gaan op

Nr. 543

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan bestaansreden, is bet cassatieberoep van
de beklaagde tegen een veroordelend
verstekarrest, wanneer het hoi van beroep, op het verzet van de beklaagde
tegen dat arrest, hierop is ingegaan en
beslist heeft bij wege van een nieuwe
beschikking (!).
(TERMINE)

Overwegende dat de rechter, wat
dat betreft, de omstandigheden van
de zaak die een goede rechtsbedeling kunnen begunstigen of bemoeilijken, in feite beoordeelt;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij vennelden op welke gegevens hun beslissing berust, hun
beslissing naar recht verantwoorden, zonder eisers recht van verdediging te miskennen;

(A.R. nr. P.93.1488.F)
22 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Nr. 544

ze KAMER Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eh
ser in de kosten van zijn voorziening.
22 december 1993 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarneroend voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Peeters, Brussel.

ro

22 december 1993

CASSATIEMIDDELEN
STRAFZAKEN - ALGEMEEN - ONTVANKELIJKHEID MIDDEL DAT HET HOF ERTOE ZOU VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS TE TOETSEN,
Noot arrest nr. 543 :

(1) Cass., 2 maart 1971 (A.C., 1971, 631); zie
Cass., 8 nov. 1971 (ibid., 1972, 249); 5 juni 1979
(ibid., 1978-79, 1161).

Nr. 544
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2° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZA.
KEN - FEITELIJKE GRONDSLAG - BESTREDEN BESLISSING - ONJUISTE LEZING.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

1° Niet ontvankelijk is het middel dat
het Hoi ertoe zou nopen feitelijke ge~
gevens te toetsen waarvoor het niet
bevoegd is (1).
2° Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een onjuiste lezing van de be~
streden beslissing berust (2).
3° I. v.m. de ernstige aanwijzingen van

schuld beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling die, overeenkomstig
art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990,
kennis neemt van bet hager beroep tegen de in art. 21 van die wet bedoelde
beschikking, zich ertoe na te gaan of
ze bestonden zowel op het ogenblik
waarop het bevel tot aanhouding is
verleend, als op dat van de uitspraak;
binnen de perken van de rechtspleging
inzake voorlopige hechtenis reikt het
toezicht van het Hof niet verder; het
strekt zich o.m. niet uit tot de wettigheid van de daden van onderzoek, zij
het een oorspronkelijk proces-verbaal,
op grand waarvan de de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat
er ten aanzien van de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestonden (3). (Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige
Hechtenis.) (Impliciet.)
(1) Cass., 27 nov. 1990, A.R. nr. 4154 (A.C.,
1990-91, nr. 166).
{2) Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. P.931155.F,

supra, nr, 541.
(3) Aan de hand van het onderzoek van de
door de eiser tot staving van zijn voorziening
aangevoerde middelen beeft het O.M. aan het
Hof enkele bedenkingen, buiten de middelen,
willen voorleggen over de draagwijdte van de
regel dat het onderzoek van het Hof zich, binnen de grenzen van de recbtspleging inzake
voorlopige hechtenis, niet uitstrekt tot de wettigheid van de daden van onderzoek op grond
waarvan de kamer van inbescbuldigingstelling
heeft geoordeeld dat er, ten aanzien van de
verdachte, ernstige aanwijzingen van schuld
bestonden.

(Zie vervolg noot op volgende kolom,)

(KISOKI MATALUKA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.1659.F)

HAND.

HAVING - AR'IT. 21 EN 30 WET VOORLOPIGE
HECHTENIS 1990 - ERNSTIGE AANWIJZINGEN
VAN SCHULD - TOEZICHT VAN HET HOF GRENZEN - OORSPRONKELIJK PROCES-VERBAAL - WE'ITIGHEID,

1107

HET HOF; - Gelet op het hestreden arrest, op 8 december 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel aanvoert dat het arrest, door te vermelden dat « de zending (Universal express) niet aan de post werd toevertrouwd ))' de bewijskracht van het
proces-verhaal nr. 109.735 van de
rijkswacht van Zaventem miskent
en bijgevolg artikel 22 van de
Grondwet schendt;
Overwegende dat genoemd proces-verbaal enkel vermeldt dat verdachte stukken zijn onderschept in
een postzending van « Universal express ));
Overwegende dat het onderzoek
.van bet middel derbalve het Hof ertoe zou nopen feitelijke gegevens te
toetsen, waarvoor het niet bevoegd
is;
Dat bet middel niet ontvankelijk
is;
(Vervolg noot van vorige kolom.)
I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld
beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling,
die overeenkomstig art. 30 Wet Voorlopige
Hechtenis 1990 kennis neemt van het hager
beroep tegen de in art. 21 van die wet bedoelde beschikking, zicb ertoe na te gaan of ze be~
stonden zowel op het ogenblik waarop bet be~
vel tot aanbouding is verleend als op dat van
de uitspraak; binnen de perken van de recbtspleging inzake voorlopige hecbtenis reikt het
toezicht van bet Hof niet verder. (Cass., 15
april 1992, A.R. nr. 9879, A.C., 1991-92, nr. 442;
zie Cass., 7 mei 1934, Bull. en Pas., 1934, I.
271.)

Vermits er geen andersluidende bepaling bestaat, is er geen reden om van die beginselen
a£ te wijken, ingeval het oorspronkelijk pro-

(Zie vervolg noot op volgende blz.)

1108

HOF VAN CASSATIE

Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel enkel betoogt dat het arrest de bewijskracht van de processen-verbaal
nrs. 109.735 en 104.075/93 miskent;
Overwegende dat het arrest velgens het middel « verklaart dat uit
het strafdossier niet blijkt dat de in
het litigieuze postpakket inbeslaggenomen brieven gelezen zijn door de
rijkswacht die ze onderschept en inbeslaggenomen heeft »;
Overwegende dat het arrest die
overweging niet bevat; dat het enkel
zegt « dat het postpakket onder
meer twee omslagen met daarop het
adres (van eiser) bevatte, zonder dat
ergens uit blijkt dat ze zijn geopend »;
(Vervolg noot van vorige biz.)
ces-verbaal de eventueel voor kritiek vatbare
daad is, Het Hof behoeft dus niet ambtshalve
te onderzoeken of bet oorspronkelijk procesverbaal wettig is en, desnoods, dienaangaande
ambtshalve een middel op te werpen.
De oplossing vloeit voort uit de bewoordingen
zelf van de artt. 16, § 5, en 21, § 5, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990. Te dezen gaat de kwestie niet
over de bezwaren, maar over de vaststelling van
bet bestaan, zonder meer, van ernstige aanwijzingen van schuld (zie B. DEJEMEPPE, « La loi
du 20 juillet 1990 relative a Ia detention preventive », J.T., 1990, blz. 588, nr. 45, en biz. 601,
nrs. 83 en 84).
De oplossing kan ook, a contrario. worden
afgeleid uit art. 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis waarin enkel bet geval wordt beoogd van
een conclusie waarin partijen bet bestaan van
ernstige aanwijzingen van schuld betwisten,
onder vermelding van feitelijke gegevens bet gaat dus om een middel van feitelijke
a ard.
Ten slotte is de oplossing ook gesteund op
art. 21, § 4, van de wet, krachtens betwelk de
raadkamer nagaat of bet bevel tot aanbouding
regelmatig is ten aanzien alleen van de bepalingen van de Wet Voorlopige Hechtenis.
Met andere woorden, binnen de grenzen van
de rechtspleging inzake voorlopige bechtenis,
voorziet de wet, zij het ten aanzien van bet
oorspronkelijk proces-verbaal, niet in enig toezicht op de wettigbeid van de manier waarop
de aanwijzingen worden bewezen. Volgens een
andere oplossing zou bet Hof dit bij elke voorlopige hechtenis - zie immers de artt. 21, § 5,

Nr. 544

Dat het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest en derhalve feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid

voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 december 1993 - 2e kamer -

Voor-

zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor-

zitter - Verslaggever: de h. Willems,
raadsheer - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (4) van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Roggen, Brussel.
en 22, vijfde lid, van de wet - moeten nagaan.
Die oplossing valt buiten bet kader van de algemene beginselen inzake strafrecht.
Men kan zich evenmin indenken hoe de
soms voorgestelde tussenoplossing, hoe interessant zij op bet vlak van de rechtsleer ook
moge zijn, in concreto zou werken (zie J. DE
CODT, « Le contrOle de Ia detention preventi·
ve "• in La detention preventive, VI, Brussel,
1992, blz. 225 en 226, nr. 56; R. VERSTRAETEN,
Over ontucht, prostitutie en voorlopige hechtenis, nota bij Cass., 22 dec. 1992, R. W.,
1992-1993, biz. 1192, n. 5). Inderdaad, indien de
ernstige aanwijzingen worden beoordeeld op
grond van de ontvankelijkheid van de vervolgingen, dan is men praktiscb verplicht om
zich op de ene of de andere manier uit te spreken over de ontvankelijkheid van de vervolgingen, met aile bevoegdbeidsproblemen van
dien.
Had bet Hof in bet onderhavige geval geoordeeld dat het de wettigheid diende te onderzoeken van bet oorspronkelijke proces-verbaal
op grand waarvan de kamer van inbeschuldi·
gingstelling had beslist dat er tegen de verdacbte ernstige aanwijzingen van schuld be-'
stonden, en had bet Hof uit dat onderzoek
afgeleid dat de vervolgingen ten laste van de
eiser niet ontvankelijk waren, dan had bet logischerwijze bet bestreden arrest moeten vernietigen, zonder verwijzing,
J.F.L.
(4) Het O.M. was tevens van oordeel dat bet
eerste middel niet ontvankelijk was, dat het
tweede middel feitelijke grondslag miste en

{Zie vervolg noot 4 op volgende blz.)

Nr. 545
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Nr. 545
1e

KAMER -

23 december 1993

1° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
ART, 5 DECREET VAN DE FRANSE GEMEEN-

SCHAP VAN 8 JULI 1983 - TOEPASSINGSGEBIED - COMMERCIELE EN NIET-COMMERCI:i!:LE PUBLICITEIT,

2° ARBITRAGEHOF -

MIDDEL DAT EEN

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

3° PREJUDICIEEL GESCHIL -
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per radio of televisie reclame uitzonden die niet overeenstemde met de
voorschriften van dat decreet, was van
toepassing zowel op de commerciiHe
als op de niet-commerciele reclame.
2° en 3° Wanneer in het middel voor het

Hoi van Cassatie een vraag wordt opgeworpen als bedoeld in art. 26, § 1, 3°,
Bijzondere Wet Arbitragehof, moet het
Hoi van Cassatie in beginsel het Arbitragehof vragen daarover uitspraak te
doen (1).
(REGIE MEDIA BELGE N.V.
T. OFFPRESS N.V. E.A.)
ARREST ( vertaling)

MIDDEL

DAT EEN VRAAG OPWERPI' ALS BEDOELD IN
ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

1o Art. 5 van het decreet van 8 juli 1{}83
van de Franse Gemeenschap « tot reglementering van de niet-commerciiJle
publiciteit op radio en televisie », dat
straiten bepaalde voor diegenen die
(Vervolg noot 4 van arrest nr. 544.)
dat het Ho£ niet ambtshalve de wettigheid van
bet oorspronkelijke proces-verbaal behoefde te
onder.zoeken en, in voorkomend geval,
dienaangaande geen middel van ambtswege
beboefde op te werpen (zie supra, voetnoot 3).
Het O.M. concludeerde evenwel tot vernietiging met verwij.zing. Het was immers van oordeel dat ambtshalve een middel diende te worden opgeworpen wegens scbending van de
artt. 16, §§ 1 en 5, tweede lid, 21, §§ 4 en 5, en
30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis. Immers,
kracbtens die bepalingen is bet appelgerecht,
wanneer bet de voorlopige becbtenis handbaaft, verplicht zijn beslissing met redenen te
omkleden en met name de omstandigbeden te
vermelden eigen aan de persoonlijkheid van
de verdacbte op grand waarvan die becbtenis
naar recht is verantwoord (.zie Cass., 6 maart
1990, A.R. nr. 4246, A.C, 1990, nr. 412; B. DEJEMEPPE, « La loi du 20 juillet 1990 relative cl la
detention preventive ll, J.T., 1990, blz. 588, nrs.
51 en 52, biz. 601, nr. 83, en biz. 604, nr, 107).
Volgens bet O.M. had het bestreden arrest, nu
bet niet was gegrond op ornstandigheden eigen aan de persoonlijkbeid van de eiser, zijn
beslissing niet met redenen omkleed overeenkomstig de vereisten van de voormelde wettelijke bepalingen. Het onderbavige arrest wijst
erop dat de substantiE:He of op straffe van nietigheid voorgescbreven vormvoorschriften in
acbt zijn genomen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen, zodat bet van
het bestreden arrest een andere lezing geeft
dan die van bet O.M.

(A.R. nr. C.93.0173.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 9 juni 1992 door bet
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet middel :
Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 5 van bet
decreet van 8 juli 1983 van de Franse Gemeenschap « tot reglementering
van de niet-commerciEHe publiciteit
op radio en op televisie » straffen bepaalt voor degenen die per radio of
televisie reclame hebben uitgezOn.:
den, die niet overeenstemt met de
voorschriften van dit decreet, alsook
voor degenen die een bericht hebben opgesteld dat per radio of televisie uitgezonden werd en dat niet
overeenkomt met de voorschriften
van dit decreet;
Overwegende dat de niet met de
voorschriften van het decreet overeenstemmende reclame waarvan
sprake is in artikel 5, zowel de nietcommerciBle reclame die niet beantwoordt aan de in artikel 2 omschreven criteria, als de commerciBle reclame die verboden wordt
door artikel 1, § 1, omvat;
(1) Cass., 31 maart 1993, A.R. nr. 402 (A.C,
1993, nr, 171).
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Dat het onderdeel in feite betoogt
dat artikel 4, 6', van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen waarin de culturele aangelegenheden bedoeld in
artikel 59bis, § 2, 1', van de Grandwet worden omschreven, de Raad
van de Franse Gemeenschap niet
bevoegd maakt om straffen op te
leggen inzake commercHHe reclame,
aangezien die bevoegdheid uitsluitend aan de nationale wetgever
toekomt.
Overwegende dat de voorziening
derhalve de vraag opwerpt of artikel
5 van het decreet van 8 juli 1983 van
de Franse Gemeenschap de regels
schendt die door de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat en de gemeenschappen;
Dat het Arbitragehof, krachtens
artikel 26, § 1, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bij wijze van prejudicii;Je beslissing, uitspraak doet bij wege van arrest op aanvragen omtrent, onder
meer, de schending door een wet,
een decreet of een in artikel 26 van
de Grondwet bedoelde regel, van de
regels die door of krachtens de
Grondwet zijn vastgesteld voor het
bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeen'
schappen en de gewesten;

gemeenschappen geschonden door
het decreet van 8 juli 1983 van de
Franse Gemeenschap " tot reglementering van de niet-commercifHe publiciteit op radio en op televisie », in
zoverre artikel 5 van voornoemd decreet degenen strafte « die per radio
of televisie reclame hebben uitgezonden, die niet overeenstemt met
de voorschriften van dit decreet »
alsook « zij die een bericht hebben
opgesteld dat per radio of televisie
uitgezonden werd en dat niet overeenkomt met de voorschriften van
dit decreet ».
23 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.

Nr. 546
1 e KAMER -

Om die redenen, schort de uitspraak op tot het Arbitragehof bij
wijze van prejudicHHe beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de
volgende vraag: zijn de regels, die
door artikel 59bis, § 2, 1o, van de
Grondwet en artikel 4, 6°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervoming der instellingen,
v66r de wijziging ervan door de wet
van 8 augustus 1988, zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat en de

23

december

1993

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTI:I!:N, BESLU!TEN - WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE
TIJD - RECHTSPLEGING - ART. 751 GER.W. VONNIS DAT GEACHT WORDT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN - WET VAN 3
AUG. 1992 - RECHTSPLEGING INGESTELD
V66R DE INWERKINGTREDING VAN DIE WET.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BUR·
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - ART. 751
GER.W. - VONNIS DAT GEACHT WORDT OP
TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN - VOORWAARDEN.
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Nr. 546

1o en 2° Art. 751 Ger. W., als gewijzigd bij
de wet van 3 aug. 1992 die op 1 jan.

1993 in werking getreden is, wordt geschonden door de rechtbank die een
vonnis, uitgesproken v66r bet verstrijken van de in dat artikel vastgestelde

termijnen, op tegenspraak gewezen
acht t.a. v. de niet verschenen partij,

zelfs als de rechtspleging v66r 1 januari 1993 is ingesteld (1).
(DONNY E.A. T. GEMEENTE DOISCHE)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.0202.F)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 28 juni 1990;
Gelet op het bestreden vonnis, op
16 februari 1993 in boger beroep op
verwijzing gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1, 2, 3, 751, 1042, 1067 en
1110 van het Gerechtelijk Wetboek,
waarbij de schending zowel van de oorspronkelijke tekst van artikel 751 als
van de tekst, als gewijzigd bij artikel 24
van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek,
wordt aangevoerd; schending van bovengenoemd artikel 24 en artikel 61 van de
wet van 3 augustus 1992 tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis voor
recht zegt dat de pachtovereenkomsten
betreffende de jachtgronden te MatagneLa-Petite en Romeree in het nadeel van
de eisers ontbonden zijn op 31 december
1987; dat zij jegens verweerster tot verschillende bedragen worden veroordeeld
bij een beslissing die met toepassing van
artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek
geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, op grand dat de eisers die bij exploot van 30 december 1992 waren gedagvaard, geen conclusie hadden genomen
en oak niet verschenen waren op de tereehtzitting van 19 januari 1993,

(1) Zie Cass., 9 dec. 1982, A.R. nr, 6746 (A.C.,
1982-83, nr. 220); G. GLOSSET-MARCHAL, « Application de la loi dans le temps », in Le droit judiciaire riinove, Centre interuniversitaire de
droit judiciaire, Brussel, Kluwer, 1992, biz. 43,
nr. 22.
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terwijl, behoudens de bij de wet be-

paalde uitzonderingen, de wetten op de
rechtspleging onmiddellijk van toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen
{artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek);
de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek in werking
is getreden op 1 januari 1993, dat is de
eerste dag volgend op de vierde maand
na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 1993 (artikel 61 van de wet van 3 augustus 1992);
luidens artikel 751 van het Gerechtelijk
Wetboek, gewijzigd bij artikel 24 van de
wet van 3 augustus 1992, de verwittigde
partij over een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving of de betekening van de verwittiging beschikt om
baar conclusies ter griffie neer te leggen
(nieuw artikel 751, § 1, vierde lid), de terechtzitting waarop het op tegenspraak
geacbte vonnis kan worden gevorderd,
wordt vastgesteld ten vroegste een
maand en uiterlijk twee maanden na het
verstrijken van de termijn van twee
maanden die is voorgeschreven voor de
neerlegging van de conclusies (nieuw artikel 751, § 2, eerste lid) en, zo de in dit
artikel voorgeschreven formaliteiten of
de toepassingsvoorwaarden ervan niet
vervuld zijn, de rechter die wetsbepaling
niet wettig kan toepassen (nieuw artikel
751, § 4); het bestreden vonnis bijgevolg,
nu bet aldus ten aanzien van de eisers
uitspraak doet bij een beslissing die geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen op grand dat zij geen conclusie had~
den genomen en niet verschenen waren
op de terechtzitting van 19 januari 1993
waartegen zij waren gedagvaard bij ex~
ploot van 30 december 1992 : 1°) artikel
751 van het Gerechtelijk Wetboek, gewij~
zigd bij artikel 24 van de wet van 3 au~
gustus 1992 schendt, alsook de artikelen
1, 2, 3, 1042, 1067 en 1110 van dat wethoek die dat artikel van toepassing verklaren op de rechtspleging op verwijzing
na vernietiging van een in hager beroep
gewezen beslissing (schending van de in
bet middel vermelde bepalingen, met uitzondering van het vroegere artikel 751
van het Gerechtelijk Wetboek; 2°) althans artikel 3 van het Gerechtelijk Wethoek en artikel 61 Van de wet van 3 augustus 1992 schendt, door in casu toepassing te maken van het vroegere artikel
751 van het Gerechtelijk Wetboek, o£schoon, op het ogenblik waarop uitspraak moest worden gedaan, artikel 751
moest worden toegepast zoals het gewijzigd was bij artikel 24 van de wet van 3
augustus 1992 (schending van de in het
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middel vermelde wetsbepalingen, inzonderheid de artikelen 3 van het Gerechtelijk Wetboek, 24 en 61 van de wet van 3

augustus 1992);
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 751, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij
artikel 24 van de wet van 3 augustus
1992, bepaalt dat de terechtzitting
waarop een vonnis op tegenspraak
kan worden gevorderd, wordt bepaald ten vroegste een maand na
het verstrijken van de in § 1, vierde
lid, bepaalde termijn;
Dat luidens § 1, vierde lid, de verwittigde partij over een termijn van
twee maanden vanaf de kennisgeving of de betekening van de verwittiging beschikt om haar conclusies
ter griffie neer te leggen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt « dat de verwittiging die is geschied op grand van
artikel 751 van het Gerechtelijk
Wetboek, is betekend op 30 december 1992, ten verzoeke van (verweerster) en tegen de (eisers) die niet
verschenen zijn op de terechtzitting
van 19 januari 1993 ';
Dat de rechtbank van eerste aanleg, door op 16 februari 1993 een
vonnis uit te spreken, dat geacht
wordt op tegenspraak te zijn gewezen, bovengenoemd artikel 751 heeft
geschonden;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik, zitting houdende in boger beroep.
23 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier -

Nr. 547

Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 547
1 e KAMER -

23 december 1993

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PER-

SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN VOORDELEN IN NATURA - BETALING VAN
VERZEKERINGSPREMIES DOOR EEN VENNOOTSCHAP - AANVULLEND PENSIOEN TEN
VOORDELE VAN EEN DEELGENOOT DIE IN
HET BEZIT IS VAN DE MEERDERHEID DER
AANDELEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AL-

GEMEEN - OVEREENKOMST - ECONOMISCHE REALITEIT - VERSCHIL - AFWEZIGHEID VAN VEINZING - GEVOLGEN.

1o De verzekeringspremies, die door een
vennootschap worden betaald met het
oog op de samenstelling van een kapitaal dat moet dienen om een deelgenoot, hij mage nag de meerderheid der
aandelen bezitten, een aanvullend pensioen te verzekeren, kunnen niet worden aangemerkt als voordelen die met
een belastbare bezoldiging kunnen
worden gelijkgesteld (1). (Artt. 20, 2', b
en c, en 27 W.I.B.).
2° De rechter mag zich in belastingza-

ken niet beroepen op een economische
realiteit, die verschilt van wat .tussen
partijen zonder veinzing is overeengekomen en waarvan zij alle gevolgeen
hebben aanvaard (2).

(1) en (2) Zie Cass., 29 jan. 1988, A.R. nr.
F.1393.N (A.C., 1987-88, nr. 329) met concl.
proc.-gen, Krings,
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(CAMBIER E.A. T. BELGISCHE STAAT TER VAN FINANCIEN)

MINIS-

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0048.F)
HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 19 februari 1993 door
bet Hof van Beroep te Bergen gewezen (rol voor belastingzaken nr.
889);
Over het middel: schending van de artikelen 20, inzonderheid 2°, ben c, 27, 94
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 2 van de bij het koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoOrdineerde wetten op de handelsvennootschappen, 1134 en 1165 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, ofschoon het vast-

stelt dat er te dezen geen veinzing is, beslist dat de premies die door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pharmacie Cambier zijn betaald
ten einde zelf van een verzekeringsmaatschappij de uitkering te krijgen van een
kapitaal, een voordeel oplevert voor Pie:~
re Cambier, op grand dat de economt~
sche realiteit die uit de juridische reali~
teit is ontstaan, moet worden onderzocht
en dat, nu Pierre Cambier de belang~
rijkste aandeelhouder is in de vennoot~
schap, het risico van niet-uitvoering van
de overeenkomst door de vennootschap
Pharmacie Cambier volledig lijkt te ver~
waarlozen en dat het in feite eiser is die
de voordelen geniet van de door de vennootschap afgesloten gemengde verzeke~
ringspolis,
terwijl: a. de bepalingen van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, meer
bepaald de artikelen 20, 2°, ben c, en 27,
verbieden rekening te houden met de
economische werkelijkheid die verschilt
van wat tussen de partijen is overeengekomen, wanneer zij alle gevolgen van
hun overeenkomsten hebben aanvaard
(schending van die tv.,ree bepalingen), b.
er geen sprake is van belastingontduiking, wanneer de partijen, ten einde een
gunstiger belastingregeling te genieten,
zonder enige wettelijke verplichting te
schenden, hun vrijheid om overeenkomsten te sluiten, aanwenden om akten
op te maken waarvan zij alle gevolgen
aanvaarden, wat impliceert dat de feitenrechter niet op grand van de door hem
gedane vaststellingen, de zelfs ten aan-
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zien van het belastingbestuur bestaande
verbindende kracht mocht miskennen
van de tussen, enerzijds, de vennootschap en Pierre Cambier en, anderzijds,
tussen de vennootschap en de verzekeringsmaatschappij regelmatig gesloten
overeenkomsten (schending van de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk
Wetboek), c. artikel 94 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 2 van
de gecoOrdineerde wetten op de handelsvennootschappen, beschouwt als een onderscheiden juridische entiteit, wat tot
gevolg heeft dat het bestreden arrest
niet, op grand van het feit dat eiser in de
vennootschap de belangrijkste aandeelhouder was, de uit de overeenkomsten
van de vennootschappen die van haar
deelgenoot voortvloeiende rechten en bezittingen met elkaar mocht vermengen,
zoals het gedaan heeft, en evenmin op
grand daarvan mocht beslissen dat het
voordeel van de polis in feite aan eiser
toeviel (schending van beide bovengenoemde bepalingen); de motivering van
het bestreden arrest bijgevolg de beslissing volgens welke de vennootschap
Pharmacie Cambier aan eiser een belastbaar voordeel in natura had toegekend
door de premies te betalen van de door
haar voor haar zelf afgesloten verzekeringspolis, niet naar recht kan verant~
woorden (schending van de artikelen 20,
2°, ben c, en 27 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat, enerzijds, de B.V.B.A.
« zich jegens Pierre Cambier ertoe
verbonden heeft om aan hem op de
dag waarop hij met pensioen zou
gaan of, in geval van diens voortijdig overlijden, aan diens weduwe of
kinderen een aanvullende tegemoetkoming te betalen », anderzijds, dat
« de vennootschap Pharmacie Cambier haar jegens Pierre Cambier
aangegane
verbintenis
gedekt
heeft » door een polis bij een verzekeringsmaatschappij;
Overwegende dat bet arrest beslist dat « gelet op de algemeenheid
van de bewoordingen van (de toepasselijke bepalingen), bet hof, om
te kunnen oordelen of een toestand
al dan niet een " voordeel " aan de
zijde van de belastingplichtige doet
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ontstaan, de economische realiteit

Nr. 548

Nr. 548

moet nagaan die uit de juridische

realiteit is ontstaan; dat, wanneer de
economische gevolgen van de niet
geveinsde rechtsbetrekkingen tussen de partijen bij een overeenkomst voor de belastingplichtige een
voordeel opleveren in de zin van het
in casu toepasselijk artikel 27, § 1,
2', (lees 27, § 2) van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, dat
voordeel moet worden gelijkgesteld
met een bezoldiging als bedoeld in
artikel 20, 2', b, (lees c) van dat wethoek; dat zulks in casu wei degelij k
het geval is »;
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling de rechter het recht
geeft om zich te beroepen op een
econornische realiteit die verschilt
van wat tussen partijen zonder veinzing is overeengekomen en waarvan
zij aile gevolgen hebben aanvaard;
Dat het arrest, nu het de juridische gevolgtrekkingen niet maakt uit
de overeenkomsten, doch enkel let
op « de economische gevolgen van
de niet geveinsde rechtsbetrekkingen tussen de partijen », de aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
23 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Baltus, Brussel.

1 e KAMER -

23 december 1993

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSO·
NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEZOLDIGINGEN - BESTUURDER VAN EEN
VENNOOTSCHAP - BESCHIKKING OVER KAPITALEN- VOORDEEL IN NATURA.

Als een met een belastbare bezoldiging
gelijk te stellen voordeel in natura kan
worden aangemerkt het recht van de
zaakvoerder of bestuurder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om renteloos te beschikken over kapitalen van die vennootschap (1). (Artt. 20 en 27 W.I.B.)
(ARDIELLI T. BELGISCHE STAAT VAN FINANCIEN)

MINISTER

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F.93.0060.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel: schending van
de artikelen 20, 2°, c, 27, § 2, inzonderheid tweede lid, 2°, 140, § 2, 4°, en 142, inzonderheid eerste lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest vaststelt dat de hr.
Antonini, zaakvoerder van de B.V.B.A.
Immobiliere Marie-Jose, voor eigen gebruik bankbiljetten uit de kasreserves
van de vennootschap gelegd had in zijn
kluis of in die van zijn echtgenote; dat
het vervolgens beslist dat « de fictieve interesten op die beschikbare gelden,
waarvan hij gebruik kon maken, een belastbaar voordeel in natura opleveren :.,
terwijl, enerzijds, het door het arrest
vastgestelde houden van niet renderende
bankbiljetten voor de hr. Antonini geen
enkel belastbaar voordeel kon opleveren,
anderzijds, het loutere feit dat hij de mo(1) Zie Cass., 22 nov. 1973 (A.C., 1974, 331);
16 jan. 1992, A.R. nr. F.l124.F (ibid., 1991-92,
nr. 252).

Nr. 549
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gelijkheid had - waarvan hij blijkens
de vaststellingen van het arrest geen gebruik gemaakt had - om ze te beleggen
of uit te geven al evenmin een belastbaar voordeel opleverde, aangezien de
belasting wordt geheven op de voordelen
die de belastingplichtige werkelijk genaten heeft en niet op de voordelen die hij
had kunnen krijgen, indien hij zijn zaken
anders had beheerd; het arrest bijgevolg
de beslissing dat de hr, Antonini had beschikt over een krachtens de bovengenoemde bepalingen belastbaar voordeel
in natura niet naar recht verantwoordt
en derhalve die bepalingen schendt:

Overwegende dat luidens artikel
142, eerste lid, van het Wetboek van
de Inkornstenbelastingen (1964) de
belastbare inkornsten worden bepaald volgens de regels, die van toepassing zijn op de personenbelastingen voor niet-Rijksinwoners;
Dat uit de artikelen 20 en 27 van
het toendertijd van kracht zijnde
wetboek blijkt dat de bezoldigingen
van werkende vennoten in een Belgische handelsvennootschap die
geen vennootschap op aandelen is,
onder meer de voordelen in natura

omvatten;
Overwegende dat als een voordeel
in natura in de zin van bovenge~
noernd artikel 27 kan worden aangernerkt het recht van de zaakvoerder.
of bestuurder van een dergelijke
vennootschap om renteloos over kapitalen van die vennootschap te beschikken; dat het hof van beroep
wettig heeft kunnen beslissen " dat
de fictieve interesten op die beschikbare gelden (... ) een belastbaar voordeel in natura opleveren »;
Dat het rniddel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
23 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier -

1115

Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,

advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Baltus, Brussel.

Nr. 549
1e

KAMER -

24 december 1993

1° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN -

ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTZAKEN NIETIGHEID VAN DE BEROEPEN BESLISSING
- BESLISSING IN HOGER BEROEP GEGROND
OP EIGEN REDENEN - GEVOLG.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - NIETIGHEID VAN DE BERGEPEN BESLISSING - BESLISSING IN HOGER
BEROEP GEGROND OP EIGEN REDENEN - GEVOLG.

3° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN NIETIGHEID VAN DE BEROEPEN BESLISSING
- BESLISSING IN HOGER BEROEP GEGROND
OP EIGEN REDENEN - GEVOLG.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

TUCHTZAKEN - RECHT OP DE HOOGTE TE
WORDEN GEBRACHT VAN HET TEN LASTE GELEGDE - BEGRIP.

1°, 2° en 3° Oak al zou de beroepen tucht~

rechtelijke beslissing nietig zijn, het
rechtscollege in hager beroep neemt
die nietigheden niet over als op grond
van een eigen motivering en zonder de
redenen van de beroepen beslissing
over te nemen of ernaar te verwijzen,
de beroepen beslissing wordt bevestigd
(1).

(1) Cass., 27 feb. 1987, A.R. nr. 5216 (A.C.,
1986-87, nr. 386 en de noot R.D.); 4 febr, 1988,
A.R. nr. 5955 (ibid., 1987-88, nr. 338), en 1 juni
1989, A.R. nr. 6567 (ibid., 1988-89, nr. 565), en 4
febr. 1993, A.R. nr. 9501 (ibid.,· 1993, nr. 74),
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4o Het recht van verdediging vereist
weliswaar dat een voor een tuchtcollege gedaagd persoon voldoende ingelicht wordt over hetgeen hem ten laste
wordt gelegd, maar dit kan ~ebeuren
door de stukken van bet dossier waarvan hij kennis kan nemen (2).
(V... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

Nr. 549

ropees Verdrag van de Rechten van
de Mens en 14.3 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, afleidt dat
hij recht heeft op « precieze omschrijving van de ten laste gelegde
feiten », die bepalingen betrekking
hebben op vervolgingen wegens een
strafbaar feit en geen toepassing
vinden in tuchtzaken;

ARREST

(A.R. nr. 8059)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 3 februan 1992
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, met
het Nederlands als voertaal;

Over het eerste middel :

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat de raad van beroep weliswaar de beroepen beslissing van de provinciale raad bevestigt, maar dit doet op grand van een
eigen motivering, zonder de redenen
van de beroepen beslissing over te
nemen of ernaar te verwijzen; dat
de raad van beroep aid us de beweerde nietigheden van de beroepen beslissing niet overneemt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :

Overwegende dat het middel niet
aangeeft waardoor en hoe de bestreden beslissing de artikelen 6.1 van
het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 20,
§ 1, van het koninklijk besluit nummer 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren,
schendt;
Overwegende dat, in zoverre eiser, uit de artikelen 6.3 van het Eu(2) Zie Cass., fl sept. 1987, A.R. nr. 1162
(A.C., 1987-88, nr. 9).

Overwegende dat, zo het recht
van verdediging vereist dat een voor
een tuchtcollege gedaagde persoon
voldoende ingelicht wordt over hetgeen hem ten last wordt gelegd,
geen bepaling voorschrijft hoe zulks
moet geschieden; dat dit onder meer
kan door de stukken van het dossier
waarvan hij kennis kan nemen en
waarover hij vrij zijn verweer heeft
kunnen voordragen;
Overwegende dat de raad van beroep beslist dat « de zogenaamde
vier telastleggingen (... ) volstaan om
(eiser), die immers het tuchtonderzoek heeft meegemaakt en een afschrift van het dossier heeft bekomen, duidelijk te maken wat hem
verweten wordt » en dat « deze sumrniere vermeldingen ( ... ) iemand met
gezond verstand (toelaten) uit te
maken tegen welke beschuldigingen
hij zich dient te verweren >>;
Dat de raad van beroep op grand
van die vaststellingen wettig beslist
dat eisers recht van verdediging niet
is geschonden;
Dat het rniddel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 december 1993 - 1e kamer- _Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggeve1·: de h. Forrier
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse en 'Biitzler.
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ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER - TUCHTZAAK - PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - MAGISTRAAT-ASSESSOR - WRAKING.

Nr. 550
1e KAMER - 24 december 1993

10° WRAKING 1° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN -

ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE
RAAD - TUCHTZAAK - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - BEGRIP.

2° ARTS -

BEROEPSORDEN -

ORDE

VAN

GENEESHEREN PROVINCIALE RAAD TUCHTZAAK - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- BEGRIP.

3° RECHTSBEG!NSELEN
(ALGEMENE} - BEGINSEL VAN ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - TUCHTZAAK - PROVINCIALE RAAD
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN- SAMEN-

STELLING.

ORDE VAN GENEESHEREN
- PROVINCIALE RAAD - TUCHTZAAK - MAONAFHANKELIJKGISTRAAT-ASSESSOR
HElD EN ONPARTIJDIGHEID.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° De beslissing van de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren om een geneesheer voor
zijn gerecht te doen verschijnen is niet
van dien aard dat zij gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid
van de leden van de provinciale raad
(1).
6°, 7°, 8°, go en 10° Niet-ontvankelijk is de
wraking van de magistraat-assessor
van de provinciale raad van de Orde
van Geneeshe1·en, daar deze slechts
een raadgevende stem heeft en niet
beslist (2).

4° RECHTEN VAN DE MENS DRAG RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
ART. 6.1 -

ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID

(I... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

VAN DE RECHTER- TUCHTZAAK- PROVIN-

CIALE RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - SAMENSTELLING.

5° WRAKING -

ORDE VAN GENEESHEREN
- PROVINCIALE RAAD - TUCHTZAAK - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER - BEGRIP.

6° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE
RAAD - TUCHTZAAK - MAGISTRAAT-ASSESSOR - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID - WRAKING.

7° ARTS -

BEROEPSORDEN - ORDE VAN
GENEESHEREN PROVINCIALE RAAD MAGISTRAAT-ASSESSOR TUCHTZAAK ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID
- WRAKING.

(ALGEME8° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGINSEL VAN ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD - TUCHTZAAK - MAGISTRAATASSESSOR - WRAKING.

9° RECHTEN VAN DE MENS DRAG RECHTEN VAN DE MENS -

Advocaat-generaal De Swaef heeft in
substantie gezegd:
Eiser maakt het voorwerp uit van een
tuchtprocedure wegens overconsumptie
van klinische biologie.
De voor het Hof bestreden beslissing
van de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren doet uitspraak over de door
eiser gevoerde procedure tot wraking ten
opzichte van bepaalde leden van de provinciale raad. Hierbij wordt de wraking
gegrond verklaard opzichtens de leden
van de onderzoekscommissie. De wraking van de magistraat-assessor en van
de leden van de provinciale raad die tot
de inbetichtingstelling van eiser zijn
overgegaan wordt daarentegen niet-ontvankelijk, respectievelijk ongegrond verklaard.
Namens eiser worden in cassatie twee
middelen aan het Hof voorgelegd.
Het eerste middel heeft betrekking op
de wraking van de leden van de provin~
ciale raad die tot de « inbetichtingstelling , van eiser hebben besloten. Daarbij
wordt opgekomen tegen het feit dat een~
zelfde persoon kan deelnemen aan de

VER·

ART. 6.1 -

(1} en (2) Zie conclusie O.M.
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werkzaamheden, de beraadslaging en be~
slissing door een « onderzoeksrechtsmacht » die de zaak naar het « vonnisgerecht » verwijst en aan de werkzaamlieden, beraadslaging en beslissing van dat
vonnisgerecht zelf. Dit zou bij de tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer gewettigde twijfel doen ontstaan omtrent de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
van hen die moeten oordelen.
Er weze voorafgaand aan herinnerd
dat de wraking van !eden van de provinciale raad en van de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren wordt geregeld bij de art. 40 tot 43 van het K.B.
van 6 februari 1970 en niet bij art. 837
Ger.W. (3).
Waar de rechtspraak van het Hof gevestigd is in de zin dat leden van de provinciale raad die hebben deelgenomen
aan het onderzoek nadien in de regel
niet mee kunnen beslissen over de grand
van de zaak (4), is de toestand anders
ten overstaan van zij die aileen maar tot
de doorverwijzing van de zaak hebben
besloten.
Zo besliste het Hof op 17 maart 1988
dat uit de enkele omstandigheid dat leR
den van het bureau van de provinciale
raad kennis hebben genomen van het
dossier aangaande de ten laste gelegde
feiten en dat zij het dossier aan de proR
vinciale raad hebben overgezonden, niet
af te leiden valt dat zij niet de vereiste
onpartijdigheid bezaten om ten grande
uitspraak te d.oen (5).
In Uw arresten van 4 februari 1993 en
26 november 1993 wordt dit oordeel beR
vestigd : dezelfde personen kunnen heR
slissen een geneesheer voor de raad te .
doen verschijnen en tevens over die
tuchtvordering uitspraak doen (6).
Luidens art. 24 K.B. van 6 februari
1970 tot regeling van de organisatie en
de werking van de raden van de Orde van
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Geneesheren, oordeelt de provinciale raad
na verslag over het gevoerde onderzoek
welk gevolg aan de zaak moet worden
gegeven.

(5) Cass., 17 maart 1988, A.R. nr. 8072 (A.C.,
1987-88, nr. 449).

De aldus te treffen gemotiveerde be~
slissing kan drie richtingen uitgaan.
Ofwel wordt de zaak zonder gevolg gelaten; ofwel wordt een aanvullend onderR
zoek ingesteld, ofwel wordt beslist dat de
geneesheer voor zijn gerecht moet ver~
schijnen (7). Dit laatste is te dezen ge~
beurd.
De verschijning voor het gerecht
houdt, gezien de andere mogelijkheden
van art. 24, in dat de geneesheer zich
voor bepaalde feiten moet verantwoor~
den. En omwille van het recht van verdediging meet hij zo nauwkeurig mogelijk
weten wat hem wordt verweten. De raad
heeft dat in de huidige zaak aangegeven
door eiser « te betichten wegens overconR
sumptie van klinische biologie, minstens
in de periode van 30.8.1985 tot 31 december 1987 '·
Nu is die beslissing, op de gebruikt.e
bewoordingen na, niet verschillend van
de hoger aangewezen precedenten. Men
mag zich nochtans niet blind staren op
de gehanteerde terminologie. Deze is als
dusdanig niet doorslaggevend bij de beoordeling van de gegrondheid van de
door eiser aangevoerde grief.
Of de raad bij het afsluiten van het
vooronderzoek nu beslist tot het doen
verschijnen, het vervolgen of het inbetichtingstellen, het resultaat van de beslissing blijft eenduidig. Niet de eventuele subjectieve gevoelsgeladenheid van
de aangewende termen, maar wei hun
inhoudelijke context is van belang. Welnu, in elk geval komt het neer op een
voorafgaande maatregel die tot doel
heeft het verder verloop van de rechtspleging mogelijk te maken, met name
het houden van een contradictoir debat
omtrent afgebakende· feitelijke gegevens.
Op zich houdt zulke beslissing onvoldoende redenen in om de grief over een
gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid te ondersteunen. Overigens
besslist onlang het Hof te Straatsburg
inzake Nortier t. Nederland dat de voorafgaande beoordeling door de rechter
van het bestaan van ernstige bezwaren
of aanwijzingen van schuld slechts betekent dat nagegaan wordt of bij de ver-

(6) Cass., 4 feb. 1993, A.R. nr. 9501 (A.C.,
1993, nr. 74), en 26 nov. 1993, A.R. nr. 8133 (ibid.,
1993, .nr. 489),

(7) NYs, H., Geneeskunde (A.P.R.), nrs. 202
e.v.

(3) Cass., 13 april 1989, A.R. nr. 8398 (A.C.,
1988-89, nr. 456).

(4) Cass., 10 maart 1988, A.R. nr. 7899 (A.C.,
1987·88, nr. 431), 15 april 1988, A.R. nr. 5761
(ibid., nr. 495), 1'7 okt. 1991, A.R. nr, 9149 (ibid.,
1991-92, nr. 95), en 4 feb, 1993, A.R. nr. 9501
(ibid., 1993, nr. 74).
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volging gronden aanwezig zijn voor de
aanklacht tegen de verdachte, hetgeen
geen beletsel vormt voor dezelfde rechter
om nadien ten grande te oordelen (8).
Ik meen dan oak dat er geen dwingende redenen aanwezig zijn om te dezen af
te wijken van Uw ter zake gevestigde
rechtspraak. Het eerste middel kan derhalve niet worden aangenomen.
Het tweede middel van eiser is gericht
tegen de niet-ontvankelijkverklaring van
zijn wraking, gericht tegen de magistraat-assessor, lid van de provinciale
raad. Die wraking was gestoeld op de
vrees dat, gezien de cumulaties van
functies door die magistraat vervuld, onvoldoende waarborgen van onpartijdigheid en onfhankelijkheid zouden aanwezig zijn.
De thans bestreden beslissing heeft
gewezen op de inhoud van de aan de magistraat-assessor wettelijk toegekende
taak. Dat is er een van toezicht op de regelmatig'heid van de procedure, van het
waarborgen van het recht van verdediging en van advies.
Bij herhaling heeft het Hof beslist dat
de functie van magistraat-assessor in de
provinciale raad geen wettige reden oplevert om eraan te twijfelen dat over de
tuchtzaak regelmatig kan worden geoordeeld. Dit geldt zowel wanneer die magistraat belast is de zaak te onderzoeken
(9), als t.o.v. zijn aanwezigheid in het bureau van de provinciale raad (10). Oak de
omstandigheid dat hem een recht van
hager beroep is toegekend tegen de beslissing van de proviciale raad doet hieraan geen afbreuk (11).
Voor bet overige vinden het algemeen
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid
van de rechter en de overeenkomstige
bepaling van art. 6.1 E.V.R.M. geen toepassing op organen die geen rechtscolleges zijn, zeals het bureau van de provinciale raad (12).
(6) E.H.R.M., 24 augustus 1993 (N.J., 1993,
nr, 650 met noot E.A.A.); zie oak E.H.R.M., 26
feb. 1993, Padovani t. Italie (A 257-B).
(9) Cass., 1 dec. 1988, A.R. nr. 5742 (AC.,
1988-89, nr. 191).
(10) Cass., 22 maart 1990, A.R. nr. 8484 (AC.,
1989-90, nr. 439).

(11) Cass,, 15 jan. 1993, A.R. nr. 8004 (AC.,
1993, nr. 28),
(12) Cass,, 12 nov. 1990, A.R. nr. 7119 (A.C,,
1990-91, nr. 141).
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Weliswaar mag, krachtens art. 40 K.B.
van 6 februari 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking der raden- vari
de Orde van Geneesheren, de geneesheer zijn recht van wraking gebruiken
tegen de leden van de provinciale raad
en van de raad van beroep die over zijn
zaak moeten beslissen, maar luidens art.
7, § 1, 2°, K.B. nr. 79 van 10 nove~b~r
1967 betreffende de Orde van Genee.Sheren, heeft de magistraat-assessor Slechts
een raadgevende stem. Hij beslist. d\ls
niet mee, wat voor gevolg heeft _dat het
tweede middel in geen enkel opzicht kan
slagen.
Nu uit het geheel van het onderzoek is
gebleken dat eiser een eerlijk proces
heeft gekregen, is de bestreden -beSlissing derhalve cassatiebestendig.

Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 8110)

HET HOF; - Gelet op de. bestreden beslissing, op 9 maart 1992 gewezen door de raad van ·berOep Vail
de Orde van Geneesheren, m·~t het
Nederlands als voertaal;
·
Over het eerste · middel, gesteld- als
volgt: schending van het artikel 6.1 van
het Verdi'ag tot Bescherming van d~
Rechten van de Mens en de Fundametitele Vrijheden, geslOten op 4 november
1950, goedgekeurd 'bij wet van 13 me1
1955, van het artikel 14.1 van 'bet Intetriationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten, opgemaakt te New York
op 16 december 1966 en goedgekeurd bij
wet van 15 mei 1981, van de artikelen 6·,
2°, 20, § 1, en 21, derde lid, van het K.B.
nr. 79 d.d. 10 november 1967 betreffende
de Orde der Geneesheren, de artikelen
24, 40 en 41 van bet K.B. van 6 febrtiari
1970 betreffende de werking van de raden van de Orde van Ge·rieesheren, de
artikelen 2 en 828, 8°, van het GereChtelijk Wetboek, van het algeme€m reChtsbeginsel betreffende de onafhankelijkheid
en de onpartijdigheid van de reChter "en
van het algemeen rechtsbeginseil Van het
recht van verdediging,
doordat de bestreden beslfssing ..de
wraking van de !eden geneesherEm van
de provinciale raad van de 'orde van Geneesheren van Brabant ontvankelijk vcirklaart doch slechts gegrond ten aani:iE:m
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van de geneesheren die hadden deelge~
nomen aan de werkzaamheden van de
onderzoekscommissie,
te.rwijl bij toepassing van artikel 20,
§ 1, van het K.B. nr. 79 van 10 november
1967 eil artikel 24 van het K.B. van 6 februari ; 1970, de tuchtrechtelijke verdering aanhanging wordt gemaakt bij de
provinCiale raad van de Orde van Geneesh~ren zetelend als « vonnisgerecht »
(tenein.de bij toepassing van artikel 6, 2°,
van Qet K.B. nr. 79 van 10 november
1967 oVer de ontvankelijkheid en de gegrond~eid van de tuchtrechtelijke verdering uitspraak te doen), nadat diezelfde
provi~ciale raad zetelend als « onderzoeksrechtsmacht :t kennis heeft genamen v8n het door de Onderzoekscommissie
de provinciale raad gevoerde
onder:z;Oek en op grond van dat onderzoek Em van een eigen onderzoek van
het dossier beeft beslist of er aanleiding
bestaai tot vervolging en verwijzing naar
de provinciale raad als « vonnisgerecht »;
het feit dat eenzelfde persoon kan deelnemen aan de werkzaambeden, de beraadslaging en beslissing door een « onderzoeksrechtsmacht ;,. die de zaak naar
bet • :vonnisgerecht » verwij st en aan de
werkzaamheden, beraadslaging en beslissing door bet « vonnisgerecht » waarnaar de zaak aldus wordt verwezen, in
tegenstelling met wat wordt overwogen
in de bestreden beslissing, in hoofde van
de tuqhtrechtelijk vervolgde geneesheer
wel degelijk een gewettigde twijfel kan
doen ontstaan omtrent diens eerlijkheid,
onpartijdigbeid en gebrek aan vooringenomenheid, wat niet verenigbaar is met en
derhalve een schending inhoudt van de
in bet middel aangeduide algemene
rechtsbeginselen en verdragsbepalingen
die vereisen dat over de tucbtvordering
uitspraak wordt gedaan door een instantie sa,:nengesteld uit onafhankelijke en
onpartijdige rechters; de tuchtrechtelijk
vervolgde geneesheer dan ook bij toepassing v·an de artikelen 40 en 41 van het
K.B. van 6 februari 1970 en de artikelen
2 en 82S, so, van bet Gerechtelijk Wethoek over het recht beschikt elk van de
leden-geneesheren van de provinciale
raad van de Orde van Geneesheren die
hebbeil deelgenomen aan de werkzaamheden, de beraadslaging en de beslissing
van de provinciale raad waarbij wordt
geoordeeld dat de geneesheer voor de
provinciale raad client te verschijnen om
er zijn middelen van verweer voor te
dragen en die vervolgens ook zetelen in
diezelfde provinciale raad wanneer deze

van
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zich client uit te spreken over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de
tuchtrechtelijke vordering, te wraken; de
beslissing van de provinciale raad van de
Orde van Geneesheren waarbij wordt beslist dat de geneesheer voor de raad
client te verschijnen om zijn middelen
van verweer voor te dragen, niettegenstaande de bewoordingen van artikel 21,
derde lid, van het K.B. nr. 79 van 10 november 1967, geen « beslissing alvorens
recht te doen » is in de zin van artikel
S2S S0 /1 van het Gerechtelijk Wetboek,
zod~t het recht op wraking van de tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer op grand
van deze laatste wetsbepaling niet kan
worden beperkt; zelfs indien de beslissing van de provinciale raad van de Orde
van Geneesheren waarbij wordt beslist
dat de geneesheer voor de raad dient te
verscbijnen ten einde zijn middelen van
verweer voor te dragen een « beslissing
alvorens recht te doen » zou zijn in de
zin van artikel 828, S0 /1 van het Gerechtelijk Wetboek, de primauteit van het
verdragsrecht en de noodzaak tot eerbiediging van de in bet middel aangeduide
verdragsbepalingen en algemene rechtsbeginselen er zich - gezien de structuur
van de provinciale raden van de Orde
van Geneesheren die in zich de functie
van « onderzoeksrechtsmacht » en « vonnisgerecht » verenigt - tegen verzetten
dat op grand van die wettelij ke uitzondering ten aanzien van het wrakingsrecht,
de wraking van de leden-geneesheren
van de provinciale raad van de Orde van
Geneesheren zetelend als « vonnisgerecht » die reeds deelnamen aan de
werkzaamheden van diezelfde provinciale raad zetelend als « onderzoeksrechtsmacht ,, als ongegrond zou worden afgewezen;

zodat de bestrede~ beslissing op grond
van de erin opgenomen overwegingen
niet wettig de wraking van de overige }eden geneesheren van de provinciale raad
van de Orde van Geneesheren als ongegrond kon afwijzen (schending van aile
in het middel aangeduide verdrags- en
wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen):

Overwegende dat wraking ertoe
strekt de partijen bij een rechtspleging de mogelijkheid te bieden hun
zaak niet te Iaten berechten door
een rechter wiens onpartijdigheid te
hunnen opzichte wettig kan worden
betwijfeld;
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Overwegende dat de raad van beroep oordeelt dat eisers verzoek tot
wraking ten aanzien van een aantal
geneesheren, leden van de provincials raad van de Orde van Geneesheren, gegrond is in zoverre het leden van de raad betreft die ook
hebben deelgenomen aan het onderzoek van de aan eiser ten laste gelegde feiten, en dat het ongegrond is
in zoverre het gericht is tegen leden
van de raad die enkel hebben deelgenomen aan de beslissing van 23
november 1989;
Dat de raad van beroep dit oardee! hierop laat steunen dat deze
laatste beslissing geen enkel oordeel
of vooroordeel impliceert over de
schuld van eiser en dat zij zonder
meer aanduidt dat de provinciale
raad, na kennisneming van het onderzoek op verslag van de verslaggever van de raad, van oordeel is
dat de feiten, door hem voorlopig

omschreven, « een nader onderzoek
verantwoorden in het licht van een
tegensprekelijk debat, wat meteen
onderstelt dat eiser voor zijn gerecht moet verschijnen »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de provinciale raad
van Brabant van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als
voertaal, op 23 november 1989 « na
kennisneming van het onderzoeksverslag en van de bespreking der
patientendossiers die (eiser) aan de
raad meedeelde » na beraadslaging
besliste eiser « te betichten wegens
overconsumptie van klinische biologie, minstens in de periode van
30.8.1985 tot 31 december 1987 ";
Overwegende dat een dergelijke
beslissing niet van dien aard is dat
zij bij eiser gewettigde twijfel kan
doen ontstaan omtrent de onpartijdigheid en onafhankelij kheid van de
leden van de provincials raad die
hebben beslist dat eiser voor zijn
gerecht moet verschijnen;
Dat het middel niet kan worden
a~ngenomen;
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Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van het artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamen·
tele Vrijheden, gesloten op 4 november
1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955, van het artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten, opgemaakt te New York
op 16 december 1966 en goedgekeurd bij
wet van 15 mei 1981, van de artikelen. 6,
2', 20, § 1, en 21 van het K.B. nr. 79 d.d.
10 november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren, de artikelen 24, 40 en
41 van het K.B. van 6 februari 1970 be·
treffende de werking van de raden van
de Orde van Geneesheren, de artikelen 2
en 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek,
van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onafhankelijkheid en de onpar·
tijdigheid van de rechter en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat de bestreden beslissing oordeelt dat de wraking van de magistraatassessor mevrouw G. Halsberghe, lid van
de provinciale raad van de Orde van Geneesheren, niet ontvankelijk is nu derge"'
lijke wraking « de haar wettelijke toebe·
dachte taak (miskent); zij bestaat in
hoofdzaak hierin zich te vergewissen van
de regelmatigheid van de tuchtprocedure
en van de waarborgen ten opzicht van
het verweer; zo voor haar ook een advi·
serende rol over de grand van de zaak is
weggelegd, is hij van onafhankelijke aard
en wei in die mate dat artikel 21 van het
K.B. van 10 november 1967 haar het vermogen toekent hager beroep in te stellen
tegen de beslissing van de provinciale
raad waarvan zij als magistraat·assessor
nochtans deel uitmaakt, hetgeen ondenkbaar is indien zij aan deze beslissingen
had deelgenomen; hoofdzaak is in elk geval dat zij op geen enkel ogenblik van de
procedure een rechters-functie te vervul·
len had en vervuld heeft; daar de wraking enkel tegen een rechter kan gericht
worden, is wat haar betreft (eiser tot
cassatie's) wraking dan oak onontvankelijk »,
terwijl mevrouw G. Halsberghe als
magistraat·assessor bij de provinciale
raad van de Orde van Geneesheren van
Brabant had deelgenomen aan het door
de onderzoekscommissie van de raad
van beroep gevoerde onderzoek en aanwezig was ter zitting van 29 maart 1990
alwaar uitspraak zou worden gedaan
over de tuchtrechtelijke vordering; ze als
lid van de provinciale r:aad van de Orde.
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van Geneesheren van Brabant, die op
die datum als « vonnisgerecht » uitspraak zou doen over de tuchtrechtelijke
vordering lastens eiser tot cassatie niettegenstaande het feit dat zij slechts
over een raadgevende stem beschikte een « rechterlijke functie » vervulde; er
in hoofde van eiser tot cassatie kon worden gevreesd dat gezien de cumulatie
van functies in haren hoofde, zij niet de
waarborgen hood van onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van de « rechter » zeals voorgeschreven door de in het middel
aangeduide verdragsbepalingen en algemene rechtsbeginselen; eiser tot cassatie
dan oak ter vrijwaring van de door deze
verdragsbepalingen en algemene rechtsbeginselen geboden bescherming dient te
beschikken over het recht een persoon
die ni~t deze bescherming biedt, te wraken; a.rtikel 40 van het K.B. van 6 februari 1970 het recht van wraking toestaat ten aanzien van elk van de leden
van de provinciale raad zonder onderscheid,
daarin begrepen de magistraat-assessor;
het aldus oak ten aanzien van de magistraat-assessor verleende recht van wraking bij toepassing van artikel 41 van
het genoemd K.B. van 6 februari 1970
dient te zijn gesteund op een van de
gronden van wraking bedoeld in artikel
828 van het Gerechtelijk Wetboek; in casu daaraan was voldaan - zeals de raad
van beroep trouwens zelf aanvaardde
door de wraking van de verslaggever en
de andere geneesheer-lid van de onderzoekscommissie gegrond te verklaren gezien de aangeduide vrees dat zij niet
de waarborgen hood van onpartijdigheid
en onafhankelijkheid van de « rechter »
zoals voorgeschreven door de in het middel aangeduide verdragsbepalingen en
algemene rechtsbeginselen; uit de aanduiding in artikel 41 van het K.B. van 6
februari 1970 dat de gronden van wraking deze moeten zijn neergelegd in artikel 828 Gerechtelijk Wetboek, gezien het
toepassingsgebied van artikel 40 van hetzelfde K.B., niet kan worden afgeleid dat
eerst dient te worden vastgesteld dat een
lid van de provinciale raad is belast met
een « rechterlijke functie » alvorens dergelijk lid kan worden gewraakt; de primauteit van het verdragsrecht en de
noodzaak tot eerbiediging van de in het
middel aangeduide verdragsbepalingen
en algemene rechtsbeginselen er zich gezien de structuur van de provinciale
raden van de Orde van Geneesheren met
deelname door de magistraat-assessor
aan de werkzaamheden van de onderzoekscommissie, de werkzaamheden van

de provinciale raad zetelend als « onderzoeksrechtsmacht » en als « vonnisgerecht » - tegen verzetten dat de geneesheer niet over een recht van wraking
zou beschikken tegen een magistraat-assessor die moet zetelen in de provinciale
raad uitspraak doende als « vonnisgerecht » - zelfs indien zou worden geoordeeld dat die magistraat-assessor wanneer hij deelneemt aan die werkzaamheden van de raad geen « rechterlijke
functie » vervult - terwijl diezelfde magistraat-assessor reeds deelnam aan de
werkzaamheden van de onderzoekscommissie; zodat de bestreden beslissing op
grand van de erin opgenomen overwegingen dan ook niet wettig de wraking
van de magistraat-assessor als niet-ontvankelijk kon afwijzen, derhalve de in
het middel aangeduide wets- en verdragsbepalingen en algemene rechtsbeginselen heeft geschonden :

Overwegende dat de magistraatassessor van de provinciale raad
slechts een raadgevende stem heeft
en niet beslist; dat hij aldus geen
rechter is in de zin van de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
en algemene rechtsbeginselen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: mevr. BaeteSwinnen, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Gryse en Biitzler.

Nr. 551
1e

KAMER -

24 december 1993

1° CASSATIEMIDDELEN

TUCHTZAKEN - BELANG - ORDE VAN GENEESHEREN
- VERSCHILLENDE TENLASTLEGGINGEN -
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HOF VAN CASSATIE

EEN STRAF - MIDDEL MET BETREKKING TOT
EEN TELASTLEGGING - ONTVANKELJJKHEID.
2o

GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN -

TUCHTZAKEN - ORDE VAN GENEESHEREN VERSCHILLENDE TELASTLEGGINGEN - Eif:N
STRAF - CASSATIEMIDDEL MET BETREKKING TOT EEN TELASTLEGGING - ONTVANKELIJKHEID.

3° ARTS -

TUCHTZAKEN - ORDE VAN GE·
NEESHEREN - VERSCHILLENDE TELASTLE·
GINGEN - EEN STRAF - CASSATIEMIDDEL
MET BETREKKING TOT EEN TELASTLEGGING
- ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2° en 3° Wanneer de raad van beroep
van de Orde der Geneesheren wegens
twee tekortkomingen aan de beenkele tuchtstraf uitroepsplichten

een

spreekt, zijn de cassatiemiddelen die
enkel betJ·ekking hebben op een van
die tekortkomingen niet ontvankelijk,
daar de straf naar recht verantwoord

1123

Over het tweede middel in zijn geheel :

Overwegende dat de raad van beroep eiser veroordeelt wegens : a)
oncollegiaal gedrag; c) het overschrijden van zijn bevoegdheid; dat,
naar het oordeel van de raad van
beroep, deze beide telastleggjngen
bewezen zijn en met een straf dienen te worden beteugeld, zijnde de
tuchtstraf van veertien dagen schorsing in het recht de geneeskunde uit
te oefenen;
Overwegende dat de in het middel
aangevoerde grieven enkel betrekking hebben op de telastlegging sub
b; dat de uitgesproken straf wettelijk verantwoord is door het bewezen verklaren van de telastlegging
sub a; dat het middel derhalve niet
tot cassatie kan leiden en mitsdien
niet ontvankelijk is;

blijft door de schuldigverklaring aan

de andere telastlegging (1).
(D.S, T. ORDE VAN GENEESHEREN)

(A.R. nr. D.93.0017.N)

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 april 1993 gewezen door de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren, met het
Nederlands als voertaal;

24 december 1993 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse en HUtzler.

ARREST

(1) Cass., 6 nov. 1992, A.R. nr. 7544 (A.C., 1991-92, nr. 719).
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A
AaJtsprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout en schade Ingrijpen van een verplichting uit een wet of
een reglement - Gevolg.
1004

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
(On)middellijke oorzaak - Wegverkeer - Te
voorziene nadering van een voertuig - Overdreven snelheid - Ongeval - Fout - Oorzakelijk verband.
1069

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
HersteJplicht - Meesters, aangestelden Aansteller - Aansprakelijkheid - Vrijstelling.
921

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters, aangestelden Aansteller - Aansprakelijkheid - Voorwaarde.
921

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters, aangestelden Aansteller - Aansprakelijkheid - Doe!. 921

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht
Staat
Overheid
Gemeente - Wegen - Onderhoud.
867

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat, overheid - Fonds voor
de Beroepsziekten.
949

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat, overheid - Openbaar
bestuur - Beheer en toezicht der wegen Fout van een derde - Schade - Last van de
herstelling.
1087

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Dieren - Bewaa rder Macht van Ieiding, toezicht en gebruik Begrip.
966

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip, vormen - Begrip Arbeidsongeval - Overheidspersoneel Vergoedingen - Oorzaak - Statuut.
836

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip, vormen - Vergoeding Weduwepensioen- Wezenpensioen.
1004

Aanspraltelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming,
peildatum - Latere gebeurtenis vreemd aan
het misdrijf en de schade.
1063

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Schade ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid
Overlijden
van de schadelijder.
1063

Adoptie
Geadopteerde - Minderjarig kind - Toestemming - Vader - Moeder - Intrekking
- Homologatie van de adoptie - Wettigheid
- Vereiste.
919

Adoptie
Wettige redenen- Begrip.

919

Adoptie
Geadopteerde - Toestemming
Regels Persoonlijk statuut - Amerikaanse nationaliteit- Toepasselijke wet.
919

Advocaat
Vertegenwoordiging van een partij in rechte
- Verschijning voor gemeente
Regelmatige Jastgeving - Vermoeden.
1026

Afstand van l'echt
Geldigheid - Vereiste.

1035

Ambtenaar
Ambtenaar (Rijk) - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel, bijzondere regels - Tijdelijke dngeschiktheid - Getroffene - Bezoldiging - Begrip - Toelagen voor abnormale
prestaties.
821

-2
Ambtenaar
Ambtenaar (Rijk) - Statuut - Bezoldiging
821
- Begrip - Vergoeding - Toelage.

Apotheker
Representatieve beroepsvereniging - Wacht·
dienst - Niet-naleving - Arbitrage.
906

Arbeid
Arbeidsbescherming - A.R.A.B., art. 260bis
- Kabels van het teledistributienet.
815

Arbeid
Sociale documenten - Art. llbis SocialeDocuinentenwet - Vergoeding - Ambts·
halve veroordeling - Voorwaarden - Wijzi·
ging - Nieuwe wet- Werking in de tijd. 957

Arbeidsongeval
Begrip, bestaan, bewijs - Bewijs - Ongeval
Letsel
Oorzakelijk verband
Vermoeden - Letsel ontstaan na de plotse·
linge gebeurtenis - Begrip - Letsel doet
zich voor na h et letsel dat op het ogenblik van
het ongeval is vastgesteld.
998

Arbeidsongeval
Vergoeding - Allerlei - Sociale-zekerheids·
bijdrage op de arbeidsongevallenvergoeding
- Beperking.
885

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels
Tijdelijke ongeschiktheid
Getroffene
Bezoldiging - Begrip.
821

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, Bijzondere regels Tijdelijke ongeschiktheid - Getroffene Bezoldiging - Begrip - Toelagen voor
abnormale prestaties.
821

Arbeidsovereenkoms t
Proefbeding - Geldigheid - Nieuwe arbeidsovereenkomst - Ononderbroken dienstverband - Zelfde werkgever.
1024

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen
Vergoeding
wegens ontslag - Betaling - Fonds tot
Vergoeding van de i n Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Eigen schuld - l ndeblaatsstelling.
1056

Arbitragehof
Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.

944

Arbitragehof
Middel dat een vraag opwerpt als bedoeld in
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof Verplichting voor het Hof van Cassatie om de
vraag te stellen aan het Arbitragehof.
1109

Arts
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Provinciale raad - Tuchtzaak - Magistraat·
assessor - Onafhankelijkheid en onpartij ·
digheid- Wraking.
1117

Arts
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Provinciale raad - T uchtzaak - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter 1117
Begrip.

Arts
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Verschillende telastlegingen - E(m su·af Cassatiemiddel m et betrekking tot een telast·
legging- Ontvankelijkheid.
1122

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels
Vergoedingen - Oorzaak
Statuut
Schade - Begrip.
836

Arbeidsovereenkomst
Algemeen - Overeenkomst
Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging.
1085

B

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Gesubsidieerd vrij
onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Voor·
rangsregelingdecreet - Nieuwe regeling Rechtspositie van sommige personeelsleden
- Deer. 27 maart 1991.
798

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding
Onderneming in moeilijkheden of die uitzondel'iijk
ongunstige economische omstandigheden
kent - Betaling in maandtermijnen Kennisgeving aan werknemer - Ogenblik.
.
933

Belasting over de toegevoegde waarde
Art. 70, tweede lid, W.B.T.W. - Betaling ten
voordele van de Schalkist - Vordering tot
schadevergoeding tegen strafrechtelijk verantwoordelijke door degene die tot betaling
gehouden is.
910

Benelux
Verdra gsbepalingen - Overeenkomst inzake
waren· en dienstmerken - Eenvormige wet,
artt. 3, 13, A, en 14, B - Overeenstemming 1018
Begrip.

-3Beroepsziekte
Fonds voor de Beroepsziekten - AansprakeJijkheid buiten overeenkomst.
949

Berusting
Geldigheid - Vereiste.

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht
(bijzondere regels) - Personeel - Statuut Bevoegdheid Arbeidsrechtbank - Grondslag.
798

1035

Bevoegdheid e n aanleg

Beslag
Algemeen - Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Beslag door de Staat - Gevolgen.
890

Beslag
Algemeen - Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Beslag door de Staat - Grenzen. 890

Beslag
Algemeen - Inlwmstenbelastingen - Bezwaar - Beslag door de S taat- Grenzen. 895

Beslag
Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip
- Zeeschuld Schulde naar
Andere
persoon dan de eigenaar.
788

Beslag
Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelastingen - Bezwaat· - Uitvoerend beslag
op roerend goed door de Staat - VoorafbetaJing van het onbetwistbaar verschuldigd
890
gedeelte - Gevolgen van het beslag.

Beslag
Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Uitvoerend beslag
op roerend goed door de Staat - Betwiste
895
belasting - Gevolgen van het beslag.

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Strafzaken - Buitenlands vonnis
op grond waarvan uitlevering wordt gevraagd
- Afschrift van h et exploot van betekening Onvolledige datum - Geldighe id.
938

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Strafzaken - Verstekvonnis
Betekening - Afgifte van het exploot op het
politiecommissariaat - Hoger Beroep Termijn - Aanvangstijdstip.
942

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Betekening aan de procureur des
Konings - Voorwaarden.
1070

Betichting van valsheid
Strafzaken - Cassatiegeding - Valsheidsvordering ingesteld n .a.v. een cassatieberoep Verzoek - Ontvankelijkheid - Vordering 1013
Toelaatbaarheid- Vootwaarden.

Bevoegdheid en aanleg
Algemeen Bevoegdheid - Wetten Uitlegging- Arbitragehof- Rechtbanken.
944

Strafzal<en - Bevoegdheid - Vonnisgerecht
waarbij door afzonderlijke beschikkingen
feiten waarvoor het wei en feiten waarvoor
het niet bevoegd is, aanhangig zijn gemaakt
- Onbevoegdverklaring wegens samenhang
- Onwettigheid.
1033

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijslast, beoOt·delingsvrijheid
Wisselschuld
Bevrijding.
971

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Onvoldoende bewijsmateriaal
981
Verplichting van de strafrechter.

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde
- Proces-verbaal - Onbevoegde opsteller Onregelmatigheid - Eenvoudige inlichting.
855

Bewijs
Strafzaken - Geschriften Wettelijke
bewijswaarde
Proces-verbaal van de
ambtenaren van het bosbeheer of van de
boswachters - Niet bij de dagvaarding
gevoegd.
959

Bewijs
Strafzaken - Vermoeden.

809

Bewijs
Strafzaken - Vermoedens - Wegverkeer Persoonlijk
Misdrijf - Nummerplaat karakter van de straffen - Begrip.
837

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Verhandelen
van dieren waaraan hormonale of anti-hormonale stoffen waren toegediend - Vaststelling
der overtreding - Proces-verbaal - Recht
van verdedfging.
802

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Verhandelen
van dieren waaraan hormonale of anti-hormonale stoffen waren toegediend.
802

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Buitenlands
gerechtelijk onderzoek
Telefoontap Rechtsgeldigheid voor de strafrec!.ter m
Belgie - Vereisten.
829

Bewijs
Strafzaken - Allerlet - Staat va1 mlK h
950
tingen - Vei'Oordeling - Inlichtmg

-4Bewijs
Strafzaken - Allerlei - Uittreksel uit het
strafregister - Veroordeling - Inlichting.
950

Bloedproef
Vaststelling - Lichaam van de venule Etiket - Aanbrenging
Opgevorderde
geneesheer.
856

Bloedproef
Minimum hoeveelheid - Afneming van een
kleinere hoeveelheid - Analyse - Bewijswaarde.
856

Bloedproef
Bloedstaal - Overhandiging - Wijze.

856

Burgerlijke rechten, politieke rechten
Tuchtrechtelijke procedure - Geschil over
burgerlijke rechten - Art. 92 Gw. - Art. 6.1
E.V.R.M.
968

Burgerlijke rechtsvordering
Belasting over de toegevoegde waarde - Art.
70, tweede lid, W.B.T.W. - Betaling ten voordele van de Schatkist- Vordering tot schadevergoeding tegen strafrechtelijk verantwoordelijke door degene die tot betaling gehouden
is.
910

Burgerlijke rechtsvordering
Vordering tot schadevergoeding in gesteld bij
de burgerlijke rechter - Zelfde vordering
ingesteld bij de strafrechter- Art. 565 Ger.W.
- Toepassing.
910

Burgerlijke rechtsvordering
Schade ten gevolge van een misdrijf - Onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - Rechlstreekse dagvaarding door
een van de getroffenen - Burgerlijke rechtsvordering van andere getroffenen - Ontvankelijkheid.
914

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke pa~tij - Burger!ijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter of voor het onderzoeksgerecht - Ontvankelijkheid - Schade
- Aannemelijkheid.
1091

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Burgerlijke-partijstelling
voor de kamer van inbeschuldigingstelling Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
1091

c
Cassatie
Algemeen, opdracht en bestaansreden van
het Hof, aard van het cassatiegeding -

Opdracht van het Hof - Onvolledig a rrest Geen uitspraak over een middel - Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof - Rechtsmacht niet volledig uitgeoefend - Door het
Hof gedane vaststelling - Heropening van de
debatten.
1001

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Straf
- Vervallenverklaring van het recht tot
sturen - Onwettigheid.
832

Cas satie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte Burgerrechtelijk aansprakelijke - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging Cassatieberoep van de burgerrechtelijk
aansprakelijke
Onregelmatigheid
Gevolg.
832

Cassatie
Vernietiging, omvang
Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering- Beklaagde.
1001

Cassatie
Vernietiging, omvang
Strafzaken
Burgerlijke re chlsvordering - Beklaagde Vernietiging van de beslissing op de tegen
beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de vernietiging op de
burgerlijke rechtsvordering van beklaagde Voorwaarden.
1029

Cassatie
Vernietiging, omvang
Strafzaken
Burgerlijke rechtsvordering
Tussenkomende partij.
1001

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van
niet-ontvankelijkheid - Cassatiemiddel Niet-ontvankclijkheid - Gevolg.
921

Cassatieberoep
Burgerlij ke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Gevolgen ~an niet-ontvankelijkheid
t.a.v. een partij - Onsplitsbaar geschil. 1077

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Allerlei - Onsplilsbaar geschil Cassatieberoep niet gericht tegen aile partijen
in de bestreden beslissing wier belang strijdig
is met dat van de 'e iser .
1071

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep e n betekening - Duur, begin en einde
- Termijn om zich in cassatie te voorzien Betekening van het bestreden arrest -

- -5-Dubbele betekening - Verschillende wijzen
- Verschillende data - Cassatieberoep Termijn - Gelijke duur - Aanvang.
924

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vorme n - Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen - OntvankeNiet-ontvankelijkheid - Cassatiemiddel
lijkheid - Gevolg.
921

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering - Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Opheffing beslag door de onderzoeksrechter
- Arrest waarbij het hoger beroep niet
ontvankelijk wordt verklaard - Cassatieber oep voor de eindbeslissing - Ontvankelijkheid.
938

Cassatieberoep
Strafzaken - Terrnijnen voor cassatieberoep
- Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep
- Hof van beroep, jeugdkamer - Voorlopige
maatregel - Bezoekrecht - Cassatieberoep
v66r de eindbeslissing- Ontvankelijkheid.
960

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
- Str afvordering - Voorbarig cassatieberoep
- Hof van beroep, jeugdkamer - Voorlopige
maatregel - Bezoekrecht - Cassatieberoep
983
v66r de eindbeslissing.

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatba ar voor cassatieberoep - Hof van assisen - Ondervraging
van een beschuldigde door de voorzitte r. 982

Cassatieberoep
Strafzaken Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Strafvordering - Gemis
aan belang of bestaansreden - Gemis aan
bestaansreden - Verstekarrest - Verzet Arrest dat ingaat op het verzet e n beslist bij
wege van een nieuwe beschikking - Cassatieberoep tegen het verstekarrest - Ontvankelijkheid.
1106

Cassatieberoep
Dienstplichtzaken - Termijnen van cassatieDienstberoep en betekening - Begrip
949
plichtige.

Cassatieberoep ·
Dien_stplichtzaken ~ Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Toepassing van <,le
regel • cassatieberoep na cassatieberoep is
950
uitgesloten • - Uitzondering.

Cassatieberoep
Arresten Raad van State - Overheid tegen
wie bet cassatieberoep moet worden ingesteld
- Administratief kort geding - Schorsing
van de tenuitvoerlegging van een akte of een
reglement van een bestuurlijke overheid Gemeentelijke overheid - Vlaams Gewest
betrokken in de voor de Raad van State
gevoerde procedure - Arrest gewezen tegen
beide overheden .
841

Cassatieberoep
Arresten Raad van State - Arresten vatbaar
voor cassatieberoep - Administratief kort
geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging
van een akte of een reglement van een
bestuurlijke overheid.
841

Cassatiemiddelen
Algemeen - Rechtsspreuk.

1051

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel van
niet-ontvankelijkheid - Toegepaste wetsbepaling - Toepassingsvoorwaarden
Vaststelling door de rechter - Verzuim.
821

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Middel zonder
invloed op de wettigheid van de bestreden
beslissing.
821

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Beslissing Aard.
929

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken Toelichting.

Onduidelijk middel 931

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken
Onduidelijk middel 931
Verweer - Akte of conclusie.

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen - Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep 938
Ontvankelijkheid.

Cassatiemiddelen
S trafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid
- Middel dat het Hof ertoe zou verplichten
1106
feitelijke gegevens te toetsen.

Cassatiemiddelen
Stt·afzaken - Belang - Straf verantwoord Straf wegens brandstichting in een bewoond
pand Middel dat die omstandigheid
betwist.
1071

Cassatiemiddelen
Str afz aken - Feitelijke grondslag
Bestreden beslissing - Onjuiste lezing. 1·104

Cassatiemiddelen
Strafzaken
Feitelijke gr ondslag
Bestreden beslissing - Onjuiste lezing. 1106

6Dieren

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat
kritiek oefent op de regelmatigheid van de
dagvaarding voor de eerste rechter - Middel
niet voorgelegd aan de appelrechter.
959

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Middel betreffende de toewijzing van een zaak aan een
kamer van de correctionele rechtbank met
slechts een rechter of met drie rechters. 959

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Onduidelijk middel - Begrip.
1104

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Hof van assisen - Voorziening tegen
het veroordelend arrest - Middel waarin een
nietigheid wordt aangevoerd m.b.t. het verwijzend arrest of de vroegere daden van onderzoek - Ontvankelijkheid.
1012

Verhandelen van dieren waaraan hormonale
of anti-hormonale stoffen waren toegediend
- Bewijs.
802

Dieren
Geneesmiddelen
voor
diergeneeskundig
gebruik - Gelijkwaardige therapeutische
werking - Begrip.
950

Dieren
Geneesmiddelen
voor
gebruik - Registrering
Dierenarts - Voorschrift.

diergeneeskundig
Aflevering 950

Dierenarts
Geneesmiddelen
voor
diergeneeskundig
gebruik - Gelijkwaardige therapeutische
werking - Begrip.
950

Dierenarts
Geneesmiddelen
voor
diergeneeskundig
gebruik - Registrering - Aflevering - Voorschrift.
950

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Belang - Orde van Geneesheren - Verschillende telastleggingen - Een
straf - Middel met betrekking tot een telastlegging - Ontvankelijkheid.
1122

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Nieuw middel
a rt. 8 E.V.R.M.

Schending
968

E

Energie
Elektrische e nergie - Wet van 10 maart 1925
- Toepasselijkheid - Teledistributiedienst.
815

D

Erfenissen
Natuurlijk k ind - Erfrechten van de naaste
verwanten -Art. 756 B.W. (oud}
859

Erfenissen
Dienstplicht
Militierechtscolleges - Samenste lling, bevoegdheid, rechtsplegingen - Bevoegdheid
- Herkeuringsraad - Zittijd - Verlenging
- Bekendmaking.
931

Dienstplicht
Militierechtscolleges
Samenstelling,
bevoegdheid, rechtsplegingen - Rechtsplegingen - Cassatieberoep - Termijnen van
cassatieberoep en betekening - Begrip Dienstplichtige.
949

Dienstplicht
Gewetensbezwaarde - TP.kortkoming aan
opgelegde verplichtingen en diensten.
912

Verborgen houden van nalate nschap - Heier
- Overlijden - Erfgenaam van de heler Plaatsvervulling - Gevolg.
1038

Erfenissen
Verborgen houden van nalatenschap - Hoofdelijkheid.
1038

Erfenissen
Verborgen houden van nalatenschap - Heier
- Overlijden - Erfgenaam van de heler Gevolg van het verborgen houden.
1038

Europese Gemeenschappen
PrejudicitHe geschillen- Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen - Nationale
rechterlijke instanties
Onderscheiden
bevoegdheden.
1007
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Europese Gemeenschappen
Prejudicii!le gescbillen - Uitlegging van bet
Verdrag of van een bandeling van de instellingen van de Gemeenscbap - Bij het Hof
van Cassatie aanhangige zaak - Vraag om
uitlegging - Geval waarin het Hof van
Cassatie niet verplicht is om zicb prejudicieel
tot het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen te wenden.
1007

Europese Gemeen schappen
Vedragsbepalingen - Beginsels - Kwantitatieve beperkingen - Evenredigheidsbeginsel
1007
- Begrip.

Europese Gemeenschappen
Verdragsbepalingen - Allerlei - Vervoer Wegvervoer Verordening (E.E.G.) nr.
3821/85 - Controleapparaat - Tachograaf 832
Gebruik - Afwijking.

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belas tingen
Beslissing van de bestendige deputatie Beroep bij bet hof van beroep - Personen die
het beroep kunnen instellen.
1071

Geneeskunde
Geneesmiddelen - Geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik - Gelijkwaardige
therapeutische werking - Begrip.
950

Geneeskunde
Geneesmiddelen - Geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik - Registrering Aflevering- Dierenarts - Voor schrift. 950

.Geneeskunde
Beroepsorden - Bt·abant Bestuurlijk
arrondissement
Brussel-Hoofdstad
Geneesheer ingeschreven op de lijst van de
raad met het Nederlands als voertaal Aanvt·aag tot inschrijving op de lijst van de
raad met het Frans a ls voertaal.
863

Geneeskunde
Beroepsorde - Apotheker - Wachtdienst 906
Deontologische fout - Procedure.

Geneeskunde
Beroepsorde - Apotheker - Niet qaleven
van de regelen van de plichtenleer - Tuchtmaatregel.
906

G

Geneeskunde

Gemeenschap en gewest
Gemeenschappen en gewesten die de Staat
opvolgen - Schulden - Verbintenissen d ie
ten laste van de Staat blijven - Vereisten. 899

Gemeenschap en gewest
Gemeenschappen en gewesten die de Staat
opvolgen - Schulden - Verbintenissen die
ten laste van de Staat blijven - Betaling van
de schuld - Regelmatige aanvraag - Begrip.
899

Gemeenschap en gewest
Gemeenschappen en gewesten die de Staat
opvolgen - Schulden - Verbintenissen die
ten laste van de Staat blijven - Vaststaande
schulden - Begrip.
899

Gemeente
Wegen - Onderhqudsplicht.

867

Gemeente
Verschijning in rechte - Advocaat verschijnende voor gemeente
Regelmatige lastgeving - Vermoeden.
1026

Beroepsorden
Samenstelling van de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren - Nietige beslissing van de provinciale
raad - Onderzoeksverrichting door de onderzoekscommissie uitgevoerd - Nietigheid. 968

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Provinciale raad - Procedure - Kennisneming van de zaak.
968

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtsanctie - Algemeen rechtsbeginsel van
evenredigheid van de stt·af.
968

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtprocedure - Taalgebruik.
994

Geneeslmnde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Code van geneeskundige plichtenleer - Geen
verbindende kracht aan die code verleend
door een in ministerraad overlegd koninklijk
besluit - Gevolgen.
1020

-8Geneeskunde

H

Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtzaken - Nietigheid van de beroepen
beslissing Beslissing in hager beroep
gegrond op eige'n redenen- Gevolg.
1115

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Provinciale 1'aad - Tuchtzaak - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter Begri!:J.
1117

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren ·Provinciale raad - Tuchtzaak - Magistraatassessor - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Wraking.
1117

Geneeskunde
Beroepsorden - Tuchtzaken - Orde van
Geneesheren - Verschillende telastleggingen
- Een straf - Cassatiemiddel met betrekking tot een telastlegging - Ontvankelijkheid.
1122

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie Cassatieberoep - Grand van niet-ontvankelijkheid - Afwijzing - Memorie van wederantwoord- Kosten.
921

Grondwet
Art. 6 - Sociale zekerheid - Werknemers 'Bijzondere bijdrage - Werkloosheidsverzekering - Bijdrageplicht - Inkomsten Bedrag - Roerende inkomsten - Aangegeverr roerende inkomsten - Niet aangegeven roeret;~de inkomsten.
944

Grondwet
Art. 6 - Onteigening ten algemenen nutte Spoedprocedure - Wettelijke bepalingen die
de onteigende verbieden beroep in te stellen
- Verenigbaarheid met art. 6 Gw.
1015

Grondwet
Art. 6bis - Sociale zekerheid - Werknemers
- Bijzondere bijdrage - Werkloosheidsverzekering - Bijdrageplicht - Inkomsten Bedrag - Roerende inkomsten - · Aangegeven roerende inkomsten - Niet aangegeven roerende inkomsten.
944

Grondwet
Art. 6bis - Onteigening ten algemenen nutte
- Spoedprocedure - Wetsbepalingen die de
onteigende verbieden beroep in te stellen Verenigbaarbeid met art. 6bis Gw.
1015

Grondwet.
Art. 92 - Geschil over burgerlijke rechten ~
Tuchtrechtspraak.
968

I
Handelspapier
Wisselbrief - Schuld - Faillissement van de
trekker - Acceptant - Betaling - Bewijs.
971

Heling
Bestanddelen - Bezit- Juridisch bezit. 828

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Akte van beschuldiging - Leemten
- Onjuistheden - Gevolg.
1012

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Akte van beschuldiging - Eerlijke
behandeling van de zaak.
1012

Hof van assisen
Aller lei - Akte van beschuldiging - Mededeling aan de pers - Gevolg.
1012

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Onteigening ten algemenen
nutte - Spoedprocedure - Bepaling van de
voorlopige vergoeding
Herziening
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Devolutieve kracht van het hager beroep. 907

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Devolutieve kracht Begrip.
972

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht
(bijzondere regels) - Termijn - Berekening.
976

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen Burgerlijke partij - Onderzoeksgerechten Raadkamer - Regeling van de procedure Buitenvervolgingstelling
Ontvankelijkheid
van het rechtsmiddel.
1091

Hoge1· beroep
Strafzaken
Principaal beroep, vorm,
termijn - Termijn - Aanvangstijdstip. 942

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen Verstekvonnis
waartegen het O.M. niet i n hager beroep is
gekomen - Vonnis op verzet - Hoger beroep
van het O.M. en van de beklaagde.
811
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Hoger beroep

Huwelijksvermogensstelsels

Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Strafverzwaring
Eenstemmigheid Begrip.
802

Wettelijk stelsel
Gemeenschappelijk
vermogen - Vereffening
Vergoeding Aanvang van de interest.
992

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Eenparigheid - Beslissing op verzet. 884

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak
in eerste aanleg - Aiwijzing van de burgerJijke rechtsvordering - Veroordeling tot
schadevergoeding in hoger beroep - Eenstemmigheid.
1029

I

Hoger beroep
Tuchtzaken - Nietigheid van de beroepen
beslissing - Beslissing in hoger beroep
gegrond op eigen redenen - Gevolg.
1115

Hoofdelijkheid
Gemeenschappelijke fout den van nalatenschap.

Verborgen hou1038

Huur van goederen
Huishuur - Einde - Wet op de bescherming
van de gezinswoning - Opzegging door de
verhuurder of de verkrijger - Vorm.
984

Huur van goederen
Huishuur Allerlei - Voorrechten op
bepaalde roerende goederen - Voorrecht van
de verhuurder - Bestaansvereisten.
991

Huur van goederen
Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, enz.) - Opzegging - Nietigheid Berusting - Geldigheid - Vereiste.
1035

Huur van goederen
Handelshuur - Einde - Huurhernieuwing
- Hoofdhuurder - Verplichtingen t.o.v. de
onderhuurder.
991

Huur van goederen
Handelshuur - Einde
- Weigering - Reden afbraak - Uitvoering van
de wettelijke termijn
ding.

Huurhernieuwing
Wederopbouw na
de werken binnen
Uitzettingsvergoe1047

Huur van goederen
Allerlei - Schenking - Schenking van het
verpachte onroerend goed - Inkorting Invloed op de pacht.
1035

Huwelijk
Verplichtingen u it het huwelijk
Kinderen
- Onderhoud sverplichting - Onderhoudskosten - Bijdrage - Rechten van de ouders
- Recht ten bpzichte van de andere ouder Schuldvordering - Persoonlijke recbtsvordering - Gevolg.
1034

Indeplaatsstelling
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen
Werknemers - Vergoeding wegens ontslagBetaling - Eigen schuld.
1056

Inkomstenbelastingen
Algemeen - Overeenkomst - Economische
realiteit - Verschil - Aiwezigheid van veinzing - Gevolgen.
1112

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bezoldigingen - Voordeel in natura 1046
Begrip - Verzekeringspremie.

lnkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bezoldigingen - Bestuurder van vennootschappen - Belastbare grondslag - Voordeel
in natura - Begrip - Verzekeringspremie.
1046

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Voordelen in natura - Betaling van verzekeringspremies door een vennootschap
Aanvullend pensioen ten voordele van een
deelgenoot die in het bezit is van de meerderheid der aandelen.
1112

lnkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bezoldigingen
Bestuurder van een
vennootschap - Beschikking over kapitalen
- Voordeel in natura.
1114

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten Interesten van schulden aangegaan om een
vermogen te behouden - Oud art. 71, § 1, 2°,
W.I.B.
866

- 10
Inkomstenbelastingen

lnteresten

Personenbelasting - Berekening van de
belasting - Voorafbetalingen
Terugbetaling - Moratoire interest.
963

Moratoire interesten
lnkomstenbelastingen - Voorafbetalingen - Terugbetaling.
963

Interesten

lnkomstenbelastingen
Voorheffingen
en
belastingkrediet
Roerende voorheffing
lnkomsten
Toekenning - Betaalbaarstelling.
839

Allerlei
Huwelijksvermogensstelsel
Gemeenschappelijk vermogen - Vereffening
- Vergoeding- Aanvang van de interest. 992

Internationale verdragen

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Belastingaangifte
Onderzoek en controle - Strafdossier van
een belastingplichtige - Door de procureurgeneraal verleende machtiging tot inzage Gegevens met betrekking tot een andere
belastingplichtige Aanvoering door de
Staat.
818

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Bericht aan de
belastingplichtige - Vormen.
961

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitvoerend
beslag op roerend goed door de Staat Voorafbetaling
van
het onbetwistbaar
verschuldigd gedeelte - Gevolgen van het
beslag.
890

Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Art. 21 Adoptie - Geadopteerde
Minderjarig kind - Homologatie van de
adoptie - Criterium.
919

Internationale verdragen
Verdrag waardoor de Belgen individueel
kunnen gebonden worden - Bekendmaking
- Wijze.
986

lnternationale verdragen
Wereldpostconventie - Conventie van Wenen
- De Post - Buitenlandse dienst - Verlies
van een aangetekende zending - Aansprakelijkheid - Grenzen.
986

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure Gevolgen.

Bezwaar

Beslag 890

Inlwmstenbelastingen
Aanslagprocedure Grenzen.

Bezwaar

Beslag 890

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure Grenzen.

Bezwaar

K

Beslag 895

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitvoerend
beslag op roerend goed door de Staat Betwiste belasting - Gevolgen van het
beslag.
895

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Behandeling van het bezwaarschrift
door een gedelegeerd ambtenaar
Cumulatie van rechterlijke ambten.
961

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Behandeling van het bezwaarschrift
door een gedelegeerd ambtenaar - Onpartijdigheid.
961

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Niet
aan de directeur der belastingen onderworpen bezwaar - Bevoegdheid van het hof
van beroep.
817

Kind
Natuurlijk kind - Erfenis - Art. 756 B.W.
"(oud) - Verenigbaarheid met de artt. 8.1 en
14 E.V.R.M.
859

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd - Beeindiging wegens foutieve nietuitvoering.
868

Koop
Gebrek van de zaak - Samengestelde zaak Opeenvolgende verkopers
Vrijwaringsverplichting - Draagwijdte.
870

Koop
Vernietiging wegens benadeling van meer
dan zeven twaalfden - Bewijs - Deskundigenonderzoek - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter.
1049
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Minder-validen

Koophandel, koopman
Wekelijkse rustdag - Gemeenschapsrecht Verenigbaarheid - Voorwaarde.
1007

Koophandel, koopman
Wekelijkse rustdag - Doe! van de wet.

1007

Koophandel, koopman
Wekelijkse rustdag - Overtreding - Veroordeling - Wettigheid - Onderhavig geval.

Sociale reclassering - Sociale hulp - MaterHHe hulp - Toekenning
Criteria Beroepsreclassering.
1059

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel
bestanddeel - Eenheid van opzet - MateUiterlijk waarneembare
rieel bcstanddeel
gedraging.
912

1007

L
0
Levensonderhoud
Huwelijk - Verplichtingen uit het huwelijk
- Kinderen - Onderhoudsverplichting Onderhoudskosten - Bijdragen - Rechten
van de ouders - Recht ten opzichte van de
andere ouder - Schuldvordering - Persoonlijke rechtsvordering - Gevolg.
1034

Loon
Bescherming - Rente - Afhouding Bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbij933
drage - Opzeggingsvergoeding.

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Koop - Vernietiging wegens benadeling van
meer dan zeven twaalfden - Bewijs Deskundigenonderzoek.
1049

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Taalgebruik - Gerechtszaken (wet 15 juni
1935) - In eerste aanleg - Strafzaken Verzoek tot ve1wijzing naar een ander
gerecht van dezelfde rang met een voertaal
die door een of meer beklaagden is gevraagd
- Beslissing van de rechter alleen afhankelijk van de omstandigheden van de zaak. 1105

Onderne mingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers
Ontslag
Economische of technische redenen - Economische redenen - Bestaan - Beoordeling 821
Begrip.

M

Ondernemingsraad en veiligheidscomite

Mach ten
Uitvoerende Macht Motivering.

Bestuurshandeling 1102

Merken
Benelux
Overeenkomst,
Benelux
Merkenwet - Eenvormige Beneluxwet, artt.
3, 13, A, en 14, B - Overeenstemming Begrip.
1018

Minder-validen
Sociale reclassering - Socia le h ulp - MateriiHe hulp - Toekenning
Criteria 1054
Nuttige kosten - Begrip.

Beschermde werknemers - Ontslag om
economische of technische redenen - Begrip
- Discriminatoire maatregel.
852

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers
Bijzondere
ontslagregeling - Dringende reden - Hoger
beroep - Termijn - Berekening.
976

Onderwijs
Gesubsidieerd vrij onderwijs - Vlaamse
Gemeenschap - Voorrangsregeling deer. 27
maart 1991 - Ancienniteit.
798
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Onderwijs

Oplichting

Universitair onderwijs - Rijksuniversitair
ziekenhuis - Bijdrageplicht tegenover de
sociale-zekerheidsinstelling
Personeel
bedoeld bij art. 6, § 1, 11°, K.B. ru·. 542 van 31
maart 1987.
1080

Onderzoek (in strafzaken)
Ambtelijke opdracht aan een vreeemde overheid - Uitvoering - Toepassing van de
vreemde wet.
917

Onderzoek (in strafzaken)
Onderzoeksrechter - Ambtelijke opdracht Huiszoeking
Aangezochte onderzoeksrechter - Bevoegdheden - Omvang.
957

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de procedure - Behandeling achter
gesloten deuren - Vas tstelling.
1091

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedur e - Rechtspleging
- Besloten karakter - Aanwezigheid zaalwachter - Regelmatigheid.
1091

Onderzoeksrechter
Ambtelijke opdracht
Huiszoeking
Aangezochte onderzoeksrechter
Bevoegdheden - Omvang.
957

Onsplitsbaarheid (geschil)
Burgerlijke zaken - Begrip.

Listige kuns tgrepen feitenrechter.

Beoordeling door de
838

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Rechten - Niet-onmiddellijke uitoefening- Gevolg.
787

Overeenkomst
Verbindende kracht - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen Rechten - Niet-onmiddellijke uitoefening Gevolg.
787

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering)
Besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid - Verbindende kracht van
de statuten.
902

Overeenkomst
Einde - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd
Beeindiging wegens
foutieve wanuitvoering.
868

Overeenkomst
Allerlei - Overeenkomst van naamlening 986
Geldigheid- Voorwaarden.

Overeenkomst
Allerlei - Verrichting van een handeling
Termijn- Berekening.
1072

1077

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Vordering tot herziening
van de voorlopig toegekende onteigeni ngsvergoeding - Toepasselijkheid van de regels van
het Ger.W.
907

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure
Vonnis waarbij het
verzoek van de onteigenaar wordt ingewilligd
- Provisionele vergoedingen - Vaststelling
van het bedrag.
1015

p

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Beslissing van de vrederechter dat er geen grond bestaat om de
onteigening door te voeren - Hoger beroep
van de onteigenaar - Vonnis waarbij op het
boger beroep wordt beslist - Wettelijke bepalingen die de onteigende verbieden beroep
tegen dat vonnis in te stellen - Verenigbaarheid met de artt. 6 en 6bi sGw.
1015

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Toezicht van de rechter Omvang.
1015

Openbare orde
Z.I.V.-verzekering- Arbeidsongeschiktheidsveqekering - Uitkeringen
Vordering tot
betaling - Verjaring.
878

Pensioen
Werknemers - Rustpensioen - Mijnwerkers
- Tewerkstelling - Gelijkstelling - Wachtvergoeding.
880

Pensioen
Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan Eenheid van loopbaan - Toepassing - Rustpensioen voor werknemers krachtens een
regeling in een vreemd land.
1061

Post
Buitenlandse dienst - Verlies van een aangetekende zending - Wereldpostconventie Conventie van Wenen - De Post - Aansprakelijkheid - Grenzen.
986

13Rechtbanken

Post
De Post - Aansprakelijkheid - Verlies van
een aangetekende zcnding - Grenzeh. . 986

Post
De Post - Aansprakelijkheid - Art. 34 wet
van 26 dec. 1956 - Toepassingsgebied.
986

Tuchtzaken - Samenstelling van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren Nietige beslissing van de provincia le raad Onderzoeksverrichting door .de onderzoekscommissie u itgevoerd - Nietigheid.
968

Rechten van de Mens

Prejudicieel geschil
Middel dat een vraag opwerpt als bedpeld in
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof 1109
Verplichting van het Hof van Cassatie.

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1
Strafzaken - Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet - Beklaagde - Onafhankelijke en onpartijdige rechter - Begrip.
913

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 5.4 Met het oog op uitlevering aangehouden
vreemdeling Buitenlandse rechterlijke
beslissing van veroordeling tot vrijheidsstraf
- Recht om voorziening te vragen bij de
rechter opdat deze beslist over de wettigheid
van de gevangenhouding.
940

R

Rechten van de Mens
Raad van State
Administratief kort geding - Schorsing van
de tenuitvoerlegging van een akte of een
reglement van een bestuurlijke overheid Voorwnarden - Moeilijk te herstellen ernstig
nadeel - Beoordeling.
841

Raad van State
Administratief kort geding - Schorsing van
de tenuitvoerlegging van een akte of een
reglement van een bestuurlijke overheid 841
Bevoegdheid - Grenzen.

Raad van State
Administratief kort geding - Schorsing van
de tenuitvoerlegging van een akte of een
reglement van een bestuurlijke overheid Voorwaarden - Ernstige middelen die de
vernietiging kunnen verantwoorden
Miskenning motiveringsplicht
Voorwerp
van het geschil.
841

Verdrag R.echten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding Gevolgen.
832

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding Sanctie.
832

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Tuchtrechtelijke procedure - Het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen.
968

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak Hof van assisen - Akte van beschuldiging.
1012

Rechten van de Mens

Radio- en televisieomroep
Art. 5 decreet van de Franse Gemeenschap
van 8 juli 1983 - Toepassingsgebied CommerciiHe en niet-commerciele publiciteit.
1109

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter - Tuchtzaak - Provinciale raad van
de Orde van Geneesheren - Samenstelling.
\
1117

Rechtbanken
Algemeen Uitlegging.

Bevoegdheid -

Wetten 944

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Allerlei - Levensonde rhoud - Huwelijk - Verplichtingen uit het
huwelijk - Kinderen - Onderhoudsverplichting - Onderhoudskosten - Bijdrage Rechten van de ouders - Recht ten opzichte
van de andere ouder - Schuldvordering Persoonlijke rechtsvordering- Gevolg. 1034

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter - Tuchtzaak - Provinciale raad van
de Orde van Geneesheren
Magistraatassessor - Wraking.
1117

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.2 Vet·moeden van onschuld - Draagwijdte.· 950
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Rechten van de Mens

Rechtsbeginselen (Aigemene)

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8.2 Buitenlands gerechtelijk onderzoek - Telefoontap - Rechtsgeldigheid voor de strafrechter in Belgie.
829

Rechten van de Mens

Recht van verdediging

Artt. 8.1 en 14 E.V.R.M. - Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfenis - Recht
van de naaste verwanten - Art. 756 B.W.
(oud).
859

Rechten van de Mens

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Sam en stelling van het rechtscollege.
l066

Rechterlijke organisatie
Tuchtzaken - Raad van beroep van de Orde
van Geneesheren
Samenstelling
Geneesheer gekozen door de provinciale raad.
968

Rechtsbeginselen (Algemene)
Subjectief recht - Niet-onmiddellijke uitoefening - Gevolg.
787

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Persoonlijk karakter van de
837

Strafzaken - Deelneming aan een misdrijf Vervolging wegens deelneming door rechtstreekse medewerking of het vel'ienen van
noodzakelijke hulp - Veroordeling wegens
rechtstreekse uitlokking - Wijziging van
kwalificatie.
889

Recht van verdediging
Tuchtzaken - Recht op de hoogte te worden
gebracht van het ten laste gelegde - Begrip.
1115

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Beg rip en aard van een reden Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid i n de
redenen - Begrip.
1038

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie - Strafzaken - Straf Verval van het recht tot sturen - Motivering.
832

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Recht op de onpartijdigheid van de rechter Belastingzaken - Aanslag - Beslissing van
de directeur der belastingen - Behandeling
van het bezwaarschrift door een gedelegeerd
ambtenaar.
961

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van evemedigheid van de straf Tuchtzaken.
968

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Beginsel van de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak
- Begrip.
994

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak
- Begrip.
994

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Rechtsspreuk.

Strafzaken - Bewijsvoering - Verhandelen
van dieren waaraan hormonale of anti-hormonale stoffen waren toegediend - Vaststelling
der overtrading - Proces-verbaal.
802

Recht van verdediging

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8 Prive- en gezinsleven - Adoptie - Geadopteerde - Minderjarig kind
Homologatie
van de adoptie - Criterium.
919

Strafzaken straffen.

Beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak Provinciale raad van de Orde van Geneesheren - Samenstelling.
1117

1051

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtet· - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Magistraat-assessor- Wraking.
1117

Geen conclusie - Strafzaken - Bepaling van
de strafmaat - Verval van het recht tot
sturen - Redenen.
853

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie
Gevangenisstraf Motivering.

Strafzaken - Sb.·af Keuze - Strafmaat -

I

1011

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie - Strafzaken - Straf - Art.
1089
195, tweede lid, Sv.

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie - Tuchtzaken - Orde der
Apothekers - Beslissing van de raad der
Orde - Vermelding van de elementen voor de
toepassing van de wet.
906

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie - Allerlei - Jeugdbescherming - Jeugdrechter - Maatregel in het
belang van de minderjarige- Motivering. 937

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Beroepsconclusies - Verwijzing naar conclusies genomen
voor eerste rechter - Antwoord van de eerste

-15rechter - Afwezigheid van grieven hiertegen
in hoger beroep - Antwoord van de appelr echter.
1028

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Ver zoek om
opschorting van de uitspraak - Afwijzing Oplegging van een stt·af.
1090

Redenen van de vonnissen en arresten
Allerlei - Strafzaken - Straffen ring- Militair Gerechtshof.

Motive1011

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerecht - Allerlei ' - Vonnisgerecht waarbij
door afzonderlijke beschikkingen, enerzijds,
niet gecor rectionaliseerde misdaden, anderzijds, feiten waarvoor het bevoegd is,
aanhangig zijn gemaakt - Arrest waarbij het
vonnisgerecht zich wegens het bestaan van
samenhang onbevoegd verklaart - Vernietiging van de beschikking van de raadkamer
waarin de verzachtende omstandigheden n iet
werden aangenomen - Gedeeltelijke vernietiging van h et arrest.
1033

Schip,scheepvaart
Zeeschepen - Wet van 3 nov. 1967 - Loodsdienst - Havenkapitein - Aanwijzing van
een Jigplaats - Aansprakelijkheid.
1073

Schip,scheepvaart
Aanvaring - Art. 270 Zeewet - Rechtsvordering tot vergoeding van schade - Draagwijdte.
1073

Schuldvergelijking
Wettelijke schuldvergelijking - Verjaring Burgerlijke zaken - Stuiting.
876

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijzondere bijdrage - Werkloosheidsverzekering - Bijdrageplicht Inkomsten - Bedrag - Roerende inkomsten
- Niet aangegeven roerende inkomsten. 944

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijzondere bijdrage - Werkloosheidsverzekering - Bijdrageplicht Inkomsten - Bedrag - Roerende inkomsten
- Aangegeven roerende inkomsten - Niet
aangegeven roerende inkomsten - Art. 6bis
Gw. - Overeenstemming.
944

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijzondere bijdrage - Werkloosheidsverzekering - Bijdrageplicht Inkomsten - Bedrag - Roerende inkomsten
- Aangegeven roerende inkomsten.
944

s
Samenhang
Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak
bij de rechter - Verscheidene akten van
aanhangigm aking - Bevoegdheid van de
rechter om uitspraak te doen over de feiten
aanhangig gemaakt door een van de akten Onbevoegdheid voor de feiten van de andere
akte - Gevolg.
1033

Schenkingen en testamenten
Schenking - Schenking van een onroerend
goed - Inkorting - Invloed op de pacht. 1035

Schenkingen en testamenten
Testament - Legaat - Legaat onder algemene titel - Legaat onder bijzondere titel Begrippen.
1038

Schip, scheepvaart
Beslag - Bewarend beslag
Zeevordering
- Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar Andere persoon dan de eigenaar.
788

Sociale zekerheid
Werknemers - Sociale documenten - Art.
ll bis Sociale-Documentenwet - Vergoeding
- Ambtshalve veroordeling - Voorwaarden
- Wijziging - Nieuwe wet - Werking in de
tijd.
957

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - Herverdeling
sociale lasten - Teruggave werkgeversbijdragen
Nieuwe werkgever
Voorwaarden.
974

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten
ten taste van de werkgever - Buitenlandse
werknemer - Tewerkstelling in Belgie Meerkosten.
1001

Sociale zekea·heid
Werknemers - Bijdrageplicht - Rijksuniversiteit - Rijksuniversitair ziekenhuis Wetenschappelijk en Academisch personeel
- Samenwerking - Statutaire toestand. 1080

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdrageplicht - Beperkte
bijdrage inzake verplichte vet·zekering tegen
zie kte en invaliditett - Sector geneeskundige

16 verzorging - Rustpensioenregeling - Statutaire personeelslede n - Instelling van openbaar nut.
1080

T

Straf
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid Algemeen - Persoonlijk karakter van de
straffen - Beginsel - Begrip.
837

Straf
Vrijheidsstraffen
Keuze van die straf ring.

Gevangenisstraf
Strafmaat - Motive1011

Straf
Vervangende gevangenisstraf - Samenloop
- Meerdaadse - Straffen - Samenvoeging
- Beperking.
1030

Straf
Andere straffen - Vervallenverklaring van
het recht tot sturen - Onwettigheid Vernie tiging - Omvang.
832

Straf
Andere straffen - Vervallenverklaring van
het recht tot sturen - Motivering.
832

Straf
Andere straffen - Verval van het recht tot
sturen - Motivering.
853

Straf
Andere Straffen - Bijkomende straf Bijzondere verbeurdverklar ing - Verbeurdverklaring van de vermogensvoorde len uit
een misdrijf - Nieuwe wet - Toep assing in
de tijd.
979

Taalgebruik
Gerechtszaken - In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Vraag tot wijziging van de taal
der rechtspleging - Tijdstip.
1051

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste
aanleg - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar een ander gerecht van dezelfde
r ang met een voertaal die door een of meer
beklaagden is gevraagd - Beslissing van de
rechter aileen afhankelijk van de omstandigheden van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
1105

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
Vonnissen en arresten, nietigheden - Strafzaken - Nietigheid gedekt door een niet
loutet· voorbereidend vonnis op tegenspraak
gewezen.
856

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
Vonnissen en arresten, nietigheden - Andere
zaken - Tuchtzaak - Orde van Geneesheren
- Art. 40 Taalwet Gerechtszaken - Toepas994
selij kheid.

Straf
Samenloop - Meerdaadse - Vervangende
gevangenisstraf - Samenvoeging - Beperking.
1030

u

Straf
Allerlei - Correctionele rechtbank - Hoger
beroep tegen een vonnis van de politierechtbank
Motivering
Verplichting
Grenzen.
837

Uitlevering
Straf
Allerlei - Motivering van de straffen - Militair Gerechtshof.
1011

Vreemdeling in hechtenis op grond van een
buitenlands vonnis - Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling - Bevoegdheid Rechterlijke Macht.
938

Straf
Aller le i
Redenen.

Art. 195, tweede lid, Sv. 1089

Straf
Allerlei - Verzoek om opschorting van de
uitspraak - Afwijzing - Redimen.
1090

Uitlevering
Vreemdeling voorlopige aangehouden met het
oog op uitlevering - Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling Betekening van het
buitenlands vonnis - Bestaansreden van het
cassatieberoep.
938

17Uitlevering

Verjaring

Met het oog op uitlevering voorlopig aangehouden vreemdeling - Hoger bet·oep tegen
de beschikking van de raadkamer die het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
afwijst - Definitieve opsluiting na betekening van de buitenlandse akte - Om·deel over
de conformiteit van de betekende stukken.
940

Burgerlijke zaken - Algemeen - Openb are
orde - Z.I.V.-verzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Uitkeringen
Vordering tot betaling.
878

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Schuldvergelijking - Wettelijke schuldvergelijking. 876

Vernieling van dossiers

Uitlevering
H echtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep - Termijn
voor het indienen van een memorie.
940

Uitlevering
Met het oog op uitlevering aangehouden
vreemdeling Buitenlandse rechterlijke
beslissing van veroordeling tot vrijheidsstraf
- Art. 5.4 E.V.R.M. - Recht om voorziening
te vragen bij de rechter opdat deze beslist
over de wettigheid van de gevangenhouding.
940

Uitlevering
Overlegging van de buitenlandse akte ter
uitvoering waarvan de vreemdeling kan
worden opgesloten - Controle.
940

Strafzaken - Dossier en arrest door brand
vernield - Cassatieberoep.
982

Vervoer
Goederenvervoer - Landvervoer - Wegvervoer - Verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 Controleapparaat - Tachograaf - Gebruik
- Afwijking.
832

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Exceptie - Handelaarskentekenplaat - Voertuig - Maximum
cilinderinhoud
Tegenwerpelijkheid
Benadeelde.
832

Verzet
Strafzaken - Voorwerp.

811

Verzet
Strafzaken - Verstekvonnis waartegen het
O.M. n iet in boger beroep is gekomen Vonnis op verzet - Hoger beroep van het
O.M. en van de beklaagde - Gevolgen.
811

Verzet

v
Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte - Gebruik door een
ander dan de vervalser - Gebruik door de
vervalser gewild of voorzien - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vervalser.
909

Vennootschappen
Handelsvennootschappen
Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Beheer - Zaakvoerder
Bevoegdheden - H andelshuur.
902

Verbintenis
Betaling - Toerekening van de betalingen Schuld die interest geeft - Contractuele
zaken - Vergoedende interest - Begrip. 899

Verdeling
Gerechtelijke verdeling Verkoop van
onroerend goed - Voorwaarde - Beweringen en zwarigheden - Notaris - Procesverbaal - Neerlegging ter griWe van de
rechtbank.
926

Strafzaken - Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet - Beklaagde - Verd rag
Rechten van de Mens - Art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechter - Begrip. 913

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis
- Begrip.
974

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Art. 751
Ger.W. - Vonnis dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen - Voorwaarden. 1110

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslissing Aard.
929

Vonnissen en arresten
Strafzaken
Algemeen
conclu sie Conclusie uit
geweerd - Voorwaarden.

de

Laattijdige
debatten
809

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Dossier en arrest
door brand vernield - Cassatieberoep
982

Vonnissen en arresten
Strafzaken ztttmg.

Proces-verbaal van de terecht
1027
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Vonnissen en arresten
Straf1!aken - Algemeen - Proces-verbaal
van de terechtzitting - Niet goedgekeurde
dom·haling - Mogelijkheid om de beslissing
op haar wettigheid te toetsen.
1065

Vonnissen en arresten
Straf~aken - Strafvordering - Hoger beroep
- Strafverzwaring - Eenstemmigheid 802
Begrip.

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Orde van Geneesberen
Vorm van onderzoek ter terecbtzitting
Openbaarbeid Proces-verbaal van de
terecbtzitting - Tegenstrijdigbeid.
968

Vonnissen en arresten
Tucbtzaken - Nietigbeid van de beroepen
beslissing - Beslissing in boger beroep
gegrqnd op eigen redenen- Gevolg.
1115

Voorlopige hechtenis
Regeling van de recbtspleging - Verwijzing
van de verdacbte naar de correctionele rechtbank - Beschikking van de raadkamer
waaruit de invrijbeidstelling van de verdacbte
volgt - Hoger beroep van de procureur des
Konings tegen die bescbikking - Kamer van
inbescbuldigingstelling - Handhavirig van de
becbtenis - Omstandigbeden van de zaak op
bet ogenblik van de beslissing.
858

Voorlopige hechtenis
Regeling van de rechtspleging - Verwijzing
van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Bescbikking van de raadkamer
waaruit de invrijbeidstelling van de verdachte
volgt - Hoger beroep van de procureur des
Konings tegen die bescbikking - Kamer van
inbescbuldigingstelling - Handbaving van de
bechtenis - Motivering - Verwijzing naar
bet bevel tot aanhouding - Wettigheid.
858

Voorrechten en hypotheken
Voorlopige hechtenis
Aanbouding - Aanhouding buiten het geval
van ontdekking op heterdaad van een
misd~ad of wanbedrijf - Bewarende maatregelen - Onregelmatigheid - Gevolg.
943

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Aanhouding buiten bet geval
van ontdekking op heterdaad van een
misdaad of wanbedrijf - Proces-verbaal Vermeldingen - Precieze uur van de effectieve vrijbeidsbeneming
Verzuim
943
Gevolg.

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Onderzoeksgerecbt - Redengeving - Ander strafbaar feit.
1067

Voorlopige hechtenis
Handbaving- Noodzakelijkheid - Criteria.
1067

Bijzonder voorrecht
Voorrechten op
bepaalde roerende goederen
Bestaansvereisten.
991

Vordering in rechte
Aanstelling van een naamlener - Geldigheid
986
- Voorwaarden.

Vreemdelingen
Bevel bet land te verlaten - Motivering. 1102

Vreemde wet
Adoptie Geadopteerde Persoonlijk
statuut Amerikaanse nationaliteit
Toestemming - Regels - Toepasselijke wet.
919

Vruchtgebruik, gebruik en bewoning
Vruchtgebruik - Pacht - Einde - Opzegging - Opzegging door de blote eigenaar Nietigbeid - Bevestiging door de vmcbtgebruiker- Geldigheid - Vereiste.
1035

Voorlopige hechtenis
Handbaving - Onderzoeksgerecbt - Beom·deling - Feiten uit boofde waarvan de
verdacbte naar de correctionele rechtbank
werd verwezen.
1067

Voorlopige hechtenis
Handbaving - Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige
Hecbtenis 1990 - Ernstige aanwijzingen van
scbuld - Toezicbt van het Hof - Grenzen Oorspronkelijk proces-verbaal - Wettigbeid.
1106

Voorlopige hechtenis
Invrijbeidstelling onder voorwaarden - Betaling van een borgsom - Bedrag - Motivering.
832

w
Wegen
Overheid - Onderhoudsplicht.

867

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 1-12-1975 - Art. 1
- Open bare weg - Begrip.
954

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01 december 1975
(Reglementsbepalingen) - Art. 12.3.1., a Autosnelweg - Van een oprit komende
weggebruiker - Voorrang.
882

-19
Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 19.3.3• - Kruispunt
- Richtingsverandering - Links afslaande
bestuurder - Voorrangsplicht - Tegenligger
die door een oranjegeellicht is gereden. 1031

Wegverl{eer
Wegverkeersreglement van 1-12-1975 - Art.
25.1.3o - Inrij voor eigendommen - Begrip.
956

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 61.1.2• - Kruispunt
- Oranjegeel Iicht - Regelmatig voorbijrijden van dat Iicht - Links afslaande chauffeur- Voonangsplicht.
1031

Wegverkeer
Allerlei - Misdrijf - Bewijs - Nummerplaat
- Persoonlijk karakter van de straffen 837
Begrip.

Werkloosheid
Recht op uitkering - Werknemer - Samenwonen met zelfstandige - Begrip - Aangifte.
1022

Werkloosheid

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Strafwet - Bijkomende straf Bijzondere verbeurdverklaring - Verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen uit
een misdrijf - Nieuwe wet - Toepassing. 979

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Rechtspleging - Art. 751 Ger.W.
- Vonnis dat geacht wordt op tegenspraak te
zijn gewezen - Wet van 3 aug. 1992 Rechtspleging ingesteld v66r de inwerkingtreding van die wet.
1110

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Toepassing in de tijd en in de ruimte Adoptie - Geadopteerde - Toestemming Regels - Persoonlijk statuut - Amerikaanse
nationaliteit- Toepasselijke wet.
919

Wraking
Orde van Geneesheren - Provinciale raad Tuchtzaak - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter- Begrip.
1117

Wraking
Orde van Geneesheren - Provinciale raad Tuchtzaak - Magistraat-assessor
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
1117

Allerlei Bijzondere bijdrage
Bijdrageplicht Inkomsten Bedrag Roerende inkomsten - Aangegeven roerende
inkomsten.
944

Werkloosheid
Allerlei - Bijzondere bijdrage - Bijdrageplicht - Bedrag - Roerende inkomsten Aangegeven roerende inkomsten - Niet
aangegeven roerende inkomsten - Art. 6 Gw.
944
- Art. 6bis Gw. - Overeenstemming.

Werkloosheid
Allerlei - Bijzondere bijdrage - Bijdrageplicht - Inkomsten - Bedrag - Roerende
inkomsten Niet aangegeven roerende
inkomsten.
944

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Uitlegging- Wetten- Bevoegdheid- Arbitragehof - Rechtbanken.
944

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Draagwijdte.
798

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking
in de tijd - Strafwet - Bijhouden van
sociale documenten - Art. llbis SocialeDocumentenwet - Vergoeding - Ambtshalve veroordeling - Voorwaarden - Wijziging - Toepassing van de nieuwe wet.
957

z
Ziekte- en invaliditeitsverzelrering
Algemeen - Cumulatieverhod - Gemeenrechtelijke schadeloosstelling - Dezelfde
schade - Samenvoeging - Verbod - Draagwijdte - Grenzen.
873

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Ui tkeringen - Vordering tot betaling - Verjaring
- Openbare orde.
878

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Zelfstandige - Arheidsongeschiktheid - Invaliditeit - Begrip.
1079

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering Orthopedische
verstrekkingen - Voorschrift bevoegde arts
- Nomenclatuur.
798
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