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zoeksgerechten die uitspraak doen
inzake voorlopige hechtenis;
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2• KAMER - 26 april 1994

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT MEDEBRENGING - MET REDENEN OMKLEED BEVEL VAN DE RECHTER - BEGRIP.

2° GRONDWET -

ART. 7 OUD (THANS 12) AANHOUDING - MET REDENEN OMKLEED
BEVEL VAN DE RECHTER- BEVEL TOT MEDEBRENGING - BEGRIP.

1o en 2° Een met reden en omkleed bevel

van de rechter dat voldoet aan art. 3
Wet Voorlopige Hechtenis, is het bevel
tot medebrenging dat de identiteit vermeldt van de betrokkene, de plaats en
datum en de omschrijving met de termen van de wet van het ten laste gelegde misdrijf, de opsomming van .de
wetsartikelen die het feit als misdrijf
omschrijven en de strafmaat bepalen,
alsmede de vaststelling dat de persoon
niet reeds ter beschikking van de onderzoeksrechter werd gesteld en dater
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan voortspruitende uit de elementen
die thans voorhanden zijn terloops het
tot op heden gevoerde onderzoek (1).
(VERLINDE)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0529.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser bij de
appelrechters concludeerde zoals in
het middel is weergegeven;
Overwegende dat artikel 149 van
de Grondwet in zoverre het de motivering van de beslissingen betreft,
niet van toepassing is op de onder(1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. nr. 7937 (A.C.,
1989-90, nr. 267).

Overwegende dat het bevel tot
medebrenging van 29 maart 1994,
afgeleverd door onderzoeksrechter
P. Buyse te Brugge, de identiteit
vermeldt van eiser, de plaats en datum en de omschrijving met de termen van de wet van de eiser ten
laste gelegde misdaad, de opsomming van de artikelen van het Strafwetboek die het feit als misdaad
omschrijven en de strafmaat bepalen, de vaststelling dat eiser niet
reeds ter beschikking van de onderzoeksrechter werd gesteld en dat er
ernstige aanwijzingen van schuld
bestaan « voortspruitende uit : de
elementen die thans voorhanden
zijn terloops het tot op heden gevoerde onderzoek »;
Dat het aldus een met redenen
omkleed bevel van de rechter is als
bedoeld bij het derde lid van artikel
12 van de Grondwet en voldoet aan
de bepalingen van artikel 3 Wet
Voorlopige Hechtenis;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat het vermelde bevel tot
medebrenging « qua motivering voldoet aan de terzake geldende wettelijke voorschriften en er geen uitvoerige motivering, zoals bij een
bevel tot aanhouding wordt vereist
en trouwens in dat stadium van het
gerechtelijk strafonderzoek niet altijd mogelijk noch aangewezen is »,
zodoende eisers aanvoeringen verwerpen, het in het middel weergegeven verweer beantwoorden en hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 april1994- 2• kamer- Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Veralaggever: de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Vanneste,
Brugge.
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spronkelijke omschrijving inhield, op
voorwaarde evenwel dat de ieiten dezelfde zijn als die welke aan de vervolging ten grondslag lagen (1).
2° Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen wegens een niet gecorrectionaliseerde misdaad, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeit verklaard, regelt het Hoi het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van
de raadkamer en, wanneer het vaststelt dat de verdachte nag altijd in
hechtenis is, verwijst het de zaak naar
dezelfde, doch anders samengestelde
raadkamer (2).
3° Wanneer het Hoi van Cassatie het

Nr. 204
2• KAMER - 27 april 1994

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - NIEUWE OMSCHRIJVING
VAN DE FElTEN- VEREISTEN.

rechtsgebied regelt en de beschikking
van de raadkamer tot verwijzing van
de verdachte naar de correctionele
rechtbank vernietigt, heeft de in art.
26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990
bedoelde afzonderlijke beschikking tot
handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte geen bestaansreden meer (3).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN INZAKE BOULAARAS)
ARREST ( vertaJing)

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT - AARD VAN
HET MISDRIJF - NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - VERWIJZINGSBESCHIKKING - ARREST HOUDENDE ONBEVOEGDVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERDACHTE IN HECHTENIS VERWIJZING NAAR DE ANDERS SAMENGESTELDE RAADKAMER.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - REGELING VAN RECHTSGEBIED- VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - GEVOLG.

1° Het staat aan de strafrechter om,

mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de juiste omschrijving te geven aan de hem voorgelegde ieiten, ongeacht de omschrijving die eraan is
gegeven in de akten van vervolging,
zelfs indien de nieuwe omschrijving
het bestaan inhoudt van andere rechts.bestanddelen dan die welke de oar-

(A.R. nr. P.94.0360.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 11 maart 1994 ingediend
door de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat tegen de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen waarbij Kalid Boulaaras op
5 november 1993 naar de correctionele rechtbank werd verwezen wegens diefstal met geweld, die samen
met anderen, door middel van wapens en met behulp van een gesto(1) Cass., 3 maart 1993, A.R. nr. 9840 (A.C.,
1993, nr. 125).
(2) en (3) Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9585
(A.C., 1991-92, nr. 282); zie Cass., 11 maart
1992, A.R. nr. 9780 (ibid., 1991-92, nr. 364).
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len voertuig werd gepleegd (telastlegging A), valsheid in geschrifte en
gebruik van valse stukken (telastlegging B), zware diefstallen (telastleggingen CI tot VI), pogingen tot zware diefstal (telastleggingen DI tot
IV), gewone diefstallen (telastleggingen E1 en 2), zware slagen (telastlegging F), bezit van verdovende
middelen (telastleggingen G1 en 2),
weerspannigheid (telastlegging H),
braak van afsluiting (telastlegging
I), het zich doen geven van logies
(telastlegging J), het zich bedrieglijk
aan onmiddellijke betaling onttrekken na een voertuig van brandstof
te hebben laten voorzien (telastlegging K), het in het openbaar dragen
van een valse naam (telastlegging
L), het dragen van verboden wapens
(telastleggingen M1 en 2);
Overwegende dat het arrest van
16 februari 1994 waarbij het Hof
van Beroep te Bergen zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de telastleggingen A tot
F en H tot M en de beklaagde wegens de telastleggingen G 1 en 2 veroordeeld heeft, in kracht van gewij sde is gegaan;
Overwegende dat uit de strijdigheid tussen beide beslissingen een
geschil over rechtsmacht is ontstaan
dat de procesgang belemmert;
Dat er grond bestaat tot regeling
van rechtsgebied;
Overwegende dat het aan de strafrechter staat om, mits hij het recht
van verdediging eerbiedigt, de juiste
omschrijving te geven aan de hem
voorgelegde feiten, ongeacht de omschrijving die eraan is gegeven in
de akten van vervolging, zelfs indien die nieuwe omschrijving het
bestaan inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke omschrijving inhield,
op voorwaarde evenwel dat de feiten
dezelfde zijn als die welke aan de
vervolging ten grondslag lagen;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat « de sub K bedoelde feiten
in de alde waarbij de rechtbank geadieerd werd zijn omschreven als
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het zich bedrieglijk van brandstof
laten voorzien; dat de exploitant Leon Jumet verklaard heeft: "Ik heb
40 liter diesel getankt voor een bedrag van 1.000 frank. Drie personen
zaten in het voertuig van wie twee
uit de Maghreblanden. Een van hen
zei mij dat hij voor een vennootschap werkte en geen geld had. Hij
vulde dus een Finabon in voor facturering aan die vennootschap ... Een
van hen toonde mij een officieel
stuk waarop de volgende gegevens
stonden : 34 rue du Chateau d'Eau,
7100 Saint Vaast, Mustafa Uben ";
(...) dat de beklaagde tijdens zijn
verhoor op 25 juni 1993 beweerde :
"Ret is mijn broer Said die de diesel betaald heeft met een Finabon
die hij in de bestelwagen gevonden
had. Hij gebruikte een valse naam
en een valse handtekening om de
bon te vervolledigen "; dat hij voor
het hof (van beroep) verklaarde dat
hij zelf de diesel betaald heeft; (... )
dat uit al die gegevens samen volgt
dat de sub K omschreven feiten de
misdaad schijnen te zijn, die bedoeld wordt in de artikelen 66, 193,
196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek; (...) dat de raadkamer van
de Correctionele Rechtbank te Bergen, bij beschikking van 5 november 1993 de beklaagde wegens die
feiten naar voornoemde rechtbank
verwezen heeft zonder opgave van
verzachtende omstandigheden »;
Dat het arrest aldus in feite vaststelt dat de feiten die ten grondslag
lagen aan de vervolging wegens de
telastlegging K, erin bestonden dat
hij zich, door afgifte van een stuk
met een valse handtekening, bedrieglijk aan onmiddellijke betaling
heeft onttrokken na een voertuig
van brandstof te hebben laten voorzien;
Overwegende dat het hof van beroep op grond van die vermeldingen
en vaststellingen, zonder het voorwerp van de vervolging te wijzigen,
heeft kunnen beslissen dat de feiten
van de telastlegging K de misdaad
schijnen te zijn, die omschreven
wordt in de artikelen 66, 193, 196,
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197, 213 en 214 van het Strafwetboek en wettig heeft kunnen beslissen dat het niet bevoegd was om
daarvan kennis te nemen;
Overwegende dat het hof van beroep vastgesteld heeft « dat te dezen, alle overige telastleggingen,
met uitzondering van de telastleggingen G 1 en G2, samenhangend
zijn met de telastleggingen sub K »;
Overwegende dat uit de aan het
Hof voorgelegde stukken, schijnt te
volgen dat de feiten van de telastlegging K de misdaad kunnen zijn
die omschreven wordt in de voornoemde artikelen van het Strafwetboek en dat de overige feiten, met
uitzonderling van de feiten van de
telastleggingen Gl en G2, samenhangend schijnen te zijn met de in
de telastlegging K bedoelde feiten;
Overwegende dat blijkt dat verdachte nog altijd in hechtenis is;
Overwegende dat ten gevolge van
de vernietiging van de beschikking
tot verwijzing van de verdachte
naar de correctionele rechtbank, de
op dezelfde dag gewezen beschikking waarbij de voorlopige hechtenis van de verdachte gehandhaafd
wordt, geen bestaansreden meer
heeft;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 5 november 1993 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen waarbij de verdachte Kalid
Boulaaras naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen, behalve
in zoverre die beschikking verzachtende omstandigheden heeft aangenomen voor de telastleggingen A, B
en C I tot VI en hem verwezen heeft
wegens de telastleggingen Gl en 2;
zegt dat de door de raadkarner op
dezelfde dag gewezen beschikking
waarbij beslist wordt dat de verdachte in hechtenis zal blijven, geen
bestaansreden meer heeft; beveelt
dat van dit arrest melding zal wor-

den gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders
sarnengestelde raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen.
27 april1994- 2• kamer- Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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HOGER BEROEP-

BURGERLIJKE ZAKEN
- PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN - HERROEPING VAN ADOPTIE.

De termijn om hager beroep in te stellen
tegen een vonnis dat uitspraak doet
over een vordering tot herroeping van
een adoptie, is de termijn van een
maand bepaald bij art. 1051 Ger. W.,
zelfs al is de geadopteerde minderjarig
(1).
(L ... T. L ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0199.F)

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

(1) Contra: J. Delva, Novelles, Protection de
!a jeunesse, biz. 223, nr. 747.
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Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat naar luid van
artikel 1051 van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals het te dezen van toepassing is, de termijn om hoger beroep in te stellen een maand was, te
rekenen vanaf de betekening van
het vonnis;
Overwegende dat ingevolge artikel 367, § 2, van het Burgerlijk ~et. boek de vordering tot herroepmg
van de adoptie, onder het in dat artikel verder gemaakte voorbehoud
dat geen betrekking heeft op de; termijn van hoger beroep, wordt mgesteld, behandeld en uitgewezen
overeenkomstig de gewone regels
van rechtspleging en bevoegdheid;
Overwegende dat de bij artikel
351 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn van hoger beroep
van een maand, te rekenen vanaf de
kennisgeving van het vonnis, b~
trekking heeft op de homologatle
van de adoptie en niet op de herroeping;
Overwegende dat de termijn van
hager beroep, als bepaald in artikel
58, tweede lid, van de wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming, alleen betrekking heeft
op de vonnissen gewezen in de aangelegenheden bedoeld in titel II,
hoofdstuk II, van de genoemde wet,
en niet op de vonnissen gewezen op
een vordering tot herroeping van de
adoptie, zelfs al is de jeugdre~ht
bank, ingevolge voornoemd artikel
367, § 2, bevoegd indien ~e geadopteerde ten aanzien van Wle de adoptie wordt gevorderd, minderjarig is;
Overwegende dat het hof van beroep, door eisers hager beroep niet
ontvankelijk te verklaren op grand
dat het niet was ingesteld binnen de
termijn van een maand te rekenen
vanaf de kennisgeving van het vonnis dat het verzoekschrift tot herroeping van de adoptie afwij st, de in
het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest· houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
28 april1994 - 1" kamer- Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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28 april 1994

1° NIEUWE VORDERING -

BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING
VAN DE VORDERING- IN DE DAGVAARDING
AANGEVOERD FElT - BEGRIP.

2° BEWAARGEVING

GERECHTELIJK
SEKWESTER - BEGRIP - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER.

30 VONNISSEN EN ARRESTEN GEMEEN GRIP.
40

BESCHIKKEND GEDEELTE -

ALBE·

BEWAARGEVING
SEKWESTER VOORWAARDEN.

GERECHTELIJK
BESCHIKK!NGSDADEN -

1° Een vordering in rechte kan worden
uitgebreid of gewijzigd bij conclusie,
indien de feiten waarop deze berust
dezelfde zijn als die welke in de dagvaarding worden vermeld, ook al had
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de eiser daaruit geen gevolg afgeleid
nopens de gegrondheid van zijn vordering (1). (Art. 807 Ger.W.)

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 15, 807 en 1042 van bet Gerechtelijk Wetboek,

2° De aanstelling van een gerechtelijk

doordat bet arrest, met bevestiging
van bet beroepen vonnis, ontvankelijk
verklaart de tegen eiser gerichte hoofdvorderingen tot rekening en verantwoording, zoals zij bij conclusie zijn gewijzigd, alsmede de vorderingen tot vrijwillige tussenkomst van de verweerders sub
4 tot 9 om eiser ertoe te veroordelen verantwoording te doen niet enkel van de
uitvoering van bet hun op 30 juli 1970
verleende mandaat, maar ook van zijn
opdracht als testamentuitvoerder van
zijn vader Yves de Brouwer die op 11
maart 1984 is overleden, zulks op grond
<< dat die vorderingen betrekking hebben
op dezelfde feiten en hetzelfde voorwerp,
te weten, rekening en verantwoording
door de personen die mandaten hebben
uitgeoefend voor bet beheer van bet vermogen van de overledene v66r en na
diens overlijden; dat dergelijke vorderingen, ongeacht of zij zijn ingesteld als
hoofdvordering of bij wege van een vrijwillige tussenkomst zodanig samenhangend zijn dat de kosten van een afzonderlijke procedure niet behoeven ten
laste te komen van de vrijwillige tussenkomende partijen; dat daarom ook de
vorderingen in boger beroep evenmin
niet ontvankelijk behoeven te worden
verklaard, daar gelet op de ontwikkeling
van bet geschil, bepaalde partijen hun
v66r de eerste rechter ingestelde vorderingen moeten uitbreiden of wijzigen;
dat (eiser) zijn hoedailigheid van lasthebber heeft behouden in de tegen hem
gerichte vorderingen »; en op grond van
de van bet beroepen vonnis overgenomen redenen : « dat uit de bewoordingen
van de dagvaarding volgt dat de vordering is gegrond op bet aan (eiser) verleende recht, met name van beheer, over
de goederen van de vader van de partijen; dat, gewis, in de dagvaarding hoofdzakelijk sprake was van het beheer van
die goederen ter uitvoering van het mandaat dat hem door zijn vader op 30 juli
1970 was verleend; dat de (verweerders)
echter daarin ook ervan gewag hebben
gemaakt dat eiser, "volgens een eig~n~
handig geschreven testament van 4 JUh
1975, door de erflater als algemene legataris en testamentuitvoerder van zijn nalatenschap was aangesteld "; de (verweerders), doordat zij (eiser) willen doen
veroordelen om rekening en verantwoording te doen niet alleen van bet mandaat
dat hij tot 11 maart 1984 heeft uitgeoe-

sekwester is een bewarende en voorlopige maatregel; met die beperking, beoordeelt de rechter op onaantastbare
wijze de wenselijkheid van de aanstelling en de omvang van de opdracht
van de gerechtelijk sekwester, indien
zeker blijkt dat de betwisting ernstig
is en de maatregel in het belang van
de partijen is getroffen (2). (Art. 1961
B.W.)
3° Elke beslissing van de rechter over

een betwisting is een beschikkend gedeelte, ongeacht de plaats ervan in de
tekst van het vonnis of arrest en ongeacht de vorm waarin zij is gesteld (3).
4° In de regel beschikt hij die met een

gerechtelijk sekwester wordt belast alJeen over rechten van bewaking en bewaring; in uitzonderlijke omstandigheden, kan de rechter toestaan dat
beschikldngsdaden worden verricht,
indien de maatregel dringend en onontbeerlijk is voor het goede beheer
van de te beschermen goederen en belangen (4). (Art. 1963 B.W.)

{DE BROUWER F. T. DE BROUWER D. E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0245.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Zie Cass., 5 mei 1988, A.R. nr. 5695 (:4.c.,
1987-88, nr. 548) met cone!. proc.-gen. Krmgs;
Cass. 17 feb. 1969, A.R. nr. 6124 (ibid., 1988-89,
nr. 341); GUT!' en LINSMEAU, Examen de jurisprudence, Droit judiciaire prive, 1971-1978,
R.C.J.B., 1980, biz. 424.
(2) Cass., 11 okt. 1951 (A.C., 1951, 58).
(3) Cass., 20 maart 1991, A.R. nr. 8716 (A.C.,
1990-91, nr. 387).
(4) Zie Cass., 24 nov. 1989, A.R. nr. 6487
(A.C., 1989-90, nr. 195); DE PAGE, V, nrs.
272-274, 281 e.v.
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overweging van de dagvaarding hebben
' fend, maar ook van zijn " mandaat " als
testamentuitvoerder, derhalve het voor-. vermeld: « dat (eiser) zou moeten gedwongen worden tot rekening en verantwerp van hun vordering wijzigen bij toepassing van artikel 807 van het Gerechwoording van het mandaat dat hij heeft
telijk Wetboek; dat zulks des te meer
uitgeoefend tot 11 maart 1984 », de dag
verantwoord is daar die beide mandaten
waarop zijn vader is overleden, en dat
achtereenvolgend en zonder onderbrehet dictum van die dagvaarding ertoe
king werden uitgeoefend, continui:teit die
strekt eiser te doen veroordelen om enblijkt uit (eisers) optreden bij het beheer
kel rekening en verantwoording te doen
en de verkoop van het appartement aan
van het hem op 30 juli 1970 verleende
de Franklin Rooseveltlaan te Brussel;
mandaat; het « mandaat » van testamentdat het bovendien jammer zou zijn dat
uitvoerder dus in de dagvaarding niet
de onderzoeksmaatregelen in het kader ' werd « aangevoerd », en eiser oorspronkelijk niet in die hoedanigheid bij de
van de oorspronkelijke vordering opnieuw zouden moeten worden verricht
zaak is betrokken, zodat de vordering tot
naar aanleiding van een rekening en
rekening en verantwoording van zijn opverantwoording die (eiser) later, in zijn
dracht als testamentuitvoerder, al hield
hoedanigheid aileen van testamentuitze verband met de oorspronkelijke vorvoerder zou moeten doen; dat zulks in
dering, niet ontvankelijk kon worden
strijd is met de doeltreffendheid en de
verklaard; het arrest, doordat de uitbreiopzet van de procedures die in het Geding van de vordering van de eerste drie
rechtelijk Wetboek worden nagestreefd »,
verweerders tot de rekening en verantwoording in verband met de opdracht
; terwijl, eerste onderdeel, krachtens arvan eiser als testamentuitvoerder, onttikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek,
vankelijk verklaart, derhalve de voormel'een vordering die voor de rechter aande artikelen 807 en 1042 van het Gerech,hangig is, niet kan worden uitgebreid of
telijk Wetboek schendt;
gewijzigd tenzij de nieuwe conclusie berust op een feit of akte in de dagvaartweede onderdeel, artikel 15 van het
ding aangevoerd en gericht is tegen een
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tussenpersoon die oorspronkelijk in de zaak en
komst een rechtpleging is waarbij een
in dezelfde hoedanigheid is opgeroepen;
derde persoon partij wordt in het geding;
te dezen, de gedinginleidende, op verzoals gezegd in het (eerste onderdeel), de
zoek van de eerste drie verweerders beoorspronkelijke eisers in verband met de
tekende dagvaarding, uitsluitend berustrekening en verantwoording van een
te op het aan eiser op 30 juli 1970
• mandaat » van testamentuitvoerder
verleende mandaat; eiser dus als mandageen zaak hebben ingeleid - en zulks,
taris van wijlen Yves de Brouwer in de
overeenkomst artikel 807 van het Gezaak is opgeroepen; er enkel ten overrechtelijk Wetboek, niet konden doen bij
vloede, in de motivering van de dagvaarwege van een nieuwe conclusie -; wanding, wordt verwezen naar het testament
neer een nieuwe vordering niet ontvanwaarin eiser als testamentuitvoerder
kelijk is, de tussenkomst met hetzelfde
werd aangesteld; de eerste drie verweervoorwerp niet kan worden aangenomen;
ders, na aanvoering dat eiser, niettegenhet arrest, doordat het de vorderingen
staande aandringen, in gebreke was gevan de vrijwillig tussenkomende parbleven rekening en verantwoording te
tijen, thans de verweerders sub 4 tot 9,
doen van het beheer van de goederen
om eiser te doen veroordelen tot rekevan wijlen Yves de Brouwer dat deze
ning en verantwoording van zijn • manhem op 30 juli 1970 bij een v66r notaris
daat » als testamentuitvoerder, ontvankeverleende « volmacht » had toeverIijk verklaart, niettegenstaande er in
trouwd, eraan toevoegden « dat die kenverband met een rekening en verantnelijk slechte wil van (eiser) des te erger
woording door de oorspronkelijke eisers,
is daar hij bij een eigenhandig testament
thans de verweerders sub 1 tot 3, geen
van 4 juli 1975 door de erflater als algevordering aanhangig was gemaakt of
meen legataris en testamentuitvoerder
kon worden gemaakt, derhalve artikel 15
van zijn nalatenschap werd aangesteld »;
van het Gerechtelijk Wetboek schendt,
de eerste drie verweerders uit die verwijhet arrest, bovendien door het voormelde
zing naar het testament van 4 juli 1975,
vordering van de vrijwillig tussenkomennopens de gegrondheid van hun vordede partijen ontvankelijk verklaart, hoering en het voorwerp ervan, geen enkel
wei het « mandaat » als testamentuitgevolg hebben afgeleid daar zij, onmidvoerder in de oorspronkelijke dagvaardellijk na die verwijzing, in de laatste
ding niet werd « aangevoerd », de
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artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt:

·Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of
gewijzigd worden, indien de nieuwe,
op tegenspraak genomen conclusies,
berusten op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving
verschillend is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de oorspronkelijke
dagvaarding van de eerste drie verweerders ertoe strekte dat eiser rekening en verantwoording zou doen
van het beheer van de goederen van
zijn vader, dat deze hem op 30 juli
1970 had toevertrouwd en dat hij
had uitgeoefend tot op 11 maart
1984, dag waarop de lastgever was
overleden;
Dat de dagvaarding uitdrukkelijk
vermeldt dat « de kennelijke slechte
wil van (eiser) des te erger is daar
hij bij een eigenhandig testament
van 4 juli 1975 door de cujus als algemeen legataris en testamentuitvoerder van zijn nalatenschap werd
aangesteld »;
Dat die verweerders, bij wege van
een voor de rechtbank neergelegde
conclusie, hun oorspronkelijke vordering tot rekening en verantwoording » van het mandaat van testamentuitvoerder dat (eiser) sinds 11
maart 1984 heeft uitgeoefend » hadden uitgebreid, vermits dat mandaat
slechts « het gevolg was van het
mandaat dat hij uitoefende toen zijn
vader nog leefde »;
Dat de andere verweerders een
vordering hebben ingediend die ertoe strekte dat eiser rekening en
verantwoording zou doen van het
mandaat van 30 juli 1970 en van
zijn beheer als testamentuitvoerder;
Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat de feiten waarop de
dagvaarding, de conclusie en de vor-
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dering tot vrijwillige tussenkomst
berusten, dezelfde zijn, te weten het
beheer door eiser van het vermogen
van zijn vader, v66r en na diens
overlijden;
Dat het zonder belang is dat « het
mandaat >> van testamentuitvoerder
niet letterlijk overeenstemt met de
definitie in artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek, noch dat de oorspronkelijke eisers, te dezen, in de
tekst van de dagvaarding, met betrekking tot de gegrondheid van
hun vordering, geen enkel gevolg
hebben afgeleid uit de verwijzing
naar het testament van 4 juli 1975;
Overwegende dat het arrest, waar
het oordeelt dat « die vorderingen
(...) op dezelfde feiten en hetzelfde
voorwerp berusten, te weten het
doen van rekening en verantwoording door (de personen) die mandaten heeft uitgeoefend in verband
met het beheer van het vermogen
van de overledene v66r en na diens
overlijden », een juiste toepassing
maakte van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
op de afgewezen hypothese berust
dat de nieuwe vordering waarop de
tussenkomst is gegrond, niet ont• vankelijk zou zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel: schending
van artikel 1138, 2°, van het Ger~chtelijk
Wetboek en van het in dat artikel neergelegde algemeen rechtsbeginsel, het zogenaamde beschikkingsbeginsel, krachtens hetwelk aileen de partijen de grenzen van het geschil vaststellen, en van
de artikelen 724, 913, 919, 1004, 1005 en
1961, 2°, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vooreerst de uitspraak aanhoudt over de gegrondheid
van de vorderingen van de verweerders
sub 4 tot 8 en het incidenteel beroep van
de eerste drie verweerders geheel, alsmede het incidenteel beroep van de laatste verweerder ten dele gegrond ver-
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klaart, een gerechtelijk sekwester aanstelt belast met « de bewaring en het
beheer, in het belang van de nalatenschap totdat deze definitief is verdeeld,
van de goederen van het oorspronkelijke
vermogen van de overledene en van de
opbrengst na tegeldemaking van de in
de nalatenschap aangegeven activa, terwijl de beheerskosten van het sekwester
ten laste zijn van de nalatenschap, thans
begroot ten aanzien van (de eerste drie
verweerders en de vierde verweerder) op
37.500.000 frank » en eiser veroordeelt
om 37.500.000 frank, vermeerderd met de
gerechtelijke intrest, aan de gerechtelijk
sekwester af te geven, op grond : « dat
redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat (de) heden opnieuw geschatte en intrestopbrengende bedragen (waarover de
overledene beschikte) bij diens overlijden vermoedelijk minstens 75.000.000
frank bedroegen, zoals de partijen Daniel, Bernard, Thierry en Yves de Brouwer (de eerste drie en de laatste verweerders) thans terecht hebben geschat;
... wat de goederen van de nalatenschap
betreft : dat laatstbedoelden heden elk
hun dee!, namelijk 1/8ste van 75 miljoen
eisen; dat die vordering evenwel voorbarig is in zoverre de goederen nog onder
alle erfgenamen moeten worden verdeeld met inachtneming van de toepasselijke regels en het bestaan van een testament; dat in die fase van de procedure
(eiser) moet worden veroordeeld tot afgifte van de gerechtelijk sekwester van
het dee! van de goederen waarvan hij
geen eerlijke en oprechte rekening en
verantwoording wil doen »,

terwijl, eerste onderdeel, de eerste drie
verweerders, in hun incidenteel beroep
bij conclusie in hoofdorde vorderden dat
eiser zou worden veroordeeld tot betaling van 28.000.000 frank, vermeerderd
met de gerechtelijke intrest en de kosten
en, subsidiair, dat eiser zou worden veroordeeld tot betaling van 3.000.000 frank,
vermeerderd met de gerechtelijke intrest
en de kosten; zij bovendien, bij aanvullende conclusie, vroegen een gerechtelijk
sekwester aan te stellen, belast met de
bewaring en het beheer tot de definitieve
verdeling van de nalatenschap, van de
opbrengst na verkoop van het appartement aan de Franklin Rooseveltlaan 91,
te Brussel, te weten, 9.250.000 frank, en
eiser te veroordelen om dit bedrag aan
de gerechtelijke sekwester af te geven;
de laatste verweerder, in zijn appelconclusie, in hoofdorde, eisers veroordeling
vorderde tot betaling van 9.375.000 frank,
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vermeerderd met de gerechtelijke intrest
en de kosten, zonder bevestiging van het
door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek; hij subsidiair de bevestiging van die maatregel vroeg met benoeming van een andere deskundige en
· wijziging van bepaalde modaliteiten van
het deskundigenonderzoek; de laatste
verweerder, zeer subsidiair, vorderde dat
eiser zou worden veroordeeld tot betaling van 1.156.250 frank, vermeerderd
met de gerechtelijke intrest en de kosten; de verweerders sub 1 tot 3 en 9 dus
slechts eisten dat eiser zou worden veroordeeld tot betaling van 28.000.000
frank, enerzijds, en 9.375.000 frank, anderzijds, voor het geval het hof van beroep geen expert of gerechtelijk sekwester aanstelde; de eerste drie eisers vroegen dat, ingeval een gerechtelijk sekwester werd aangesteld, eiser zou worden
veroordeeld tot afgifte aan deze van het
enkele bedrag van 9.250.000 frank, dat
volgens hen de onverdeelde opbrengst
vertegenwoordigde van de verkoop van
een appartement; de laatste verweerder
vorderde, voor het geval niet werd ingegaan op zijn vordering tot betaling van
9.375.000 frank (75.000.000 : 8) en geen
expertise werd bevolen, dat eiser zou
worden veroordeeld tot betaling van het
enkele bedrag van 1.156.250 frank, dit is
1/Sste van voormeld bedrag van 9.250.000
frank; het arrest, dat de gerechtelijk sekwester belast met de bewaring en het
beheer, niet van het enkele bedrag van
9.250.000 frank, maar van het volledig
« oorspronkelijke » vermogen van de
overledene, dat voor de verweerders sub
1 tot 3 en 9, namelijk vier van de acht
erfgenamen met wettelijk erfdeel, op
37.500.000 frank (75.000.000 : 2) is geschat, en eiser veroordeelt tot afgifte van
dat bedrag van 37.500.000 frank aan de
sekwester, een maatregel treft en een
veroordeling uitspreekt die niet is gevorderd noch door de eerste drie verweerders die in geval van aanstelling van een
gerechtelijk sekwester, enkel vroegen
dat hen 9.250.000 frank zou worden afgegeven, noch door de laatste verweerder,
die subsidiair enkel vorderde dat hem
1/8ste van voormeld bedrag van 9.250.000
frank zou worden betaald; het arrest zodoende uitspraak doet over de niet gevorderde zaken (schending van artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
en van het beschikkingsbeginsel);

tweede onderdeel, het arrest, met verwijzing naar het beroepen vonnis, vaststelt dat wijlen Yves de Brouwer, bij een
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eigenhandig geschreven testament van
10 oktober 1973, met een codicil van 4 juli 1975, eiser als legataris van bet beschikbaar gedeelte van zijn goederen
heeft aangesteld; de uit de echt gescheiden overledene acht kinderen had, de eiser en de verweerders sub 1 tot 6 en 9;
bet beschikbaar gedeelte van de goederen van de overledene dus bestond uit
een vierde ervan, overeenkomstig artikel
913 van het Burgerlijk Wetboek; eiser
derhalve, als erfgenaam met wettelijk
erfdeel, op 1/Bste van de goederen van
de nalatenschap en, als legataris van het
beschikbaar gedeelte, op 1/4de - 2/Bsten
- van die goederen, die is in zijn geheel
op 3/Bsten van de door wijlen Yves de
Brouwer nagelaten goederen, recht heeft;
het arrest, met verwijzing naar de uiteenzetting van de feiten van het geschil
door de eerste rechter, vaststelt dat een
deel van het vermogen van de overledene, namelijk 9.408.220 frank, reeds onder
de erfgenamen was verdeeld; het arrest
niettemin een gerechtelijk sekwester belast met de bewaring en het beheer van
de goederen van het oorspronkelijke vermogen van wijlen Yves de Brouwer, dat
ten minste is geschat op een totaal bedrag van 75.000.000 frank en op
37.500.000 frank ten aanzien van de eerste drie en de laatste verweerders en eiser veroordeelt tot afgifte aan hem van
voormeld bedrag van 37.500.000 frank,
zijnde « het deel van de goederen waarvan (eiser) geen eerlijke en oprechte rekening en verantwoording wil doen »
aan die vier erfgenamen; het arrest zodoende afbreuk doet aan de verworven
rechten van eiser, hem het genot van
zijn wettelijk erfdeel en van het beschikbaar gedeelte van de hem bij testament
toegekende goederen van de overledene
ontneemt en hem verplicht tot afgifte
van een groter bedrag dan het wettelijk
erfdeel van de vier betrokken verweerders, zonder rekening te houden met de
reeds verrichte gedeeltelijke verdeling
en met het algemeen legaat van eiser;
het arrest dus een maatregel treft met
miskenning van de rechten waarop eiser
aanspraak kon maken, krachtens de artikelen 724, 1004 en 1005 van het Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan hij in
het bezit treedt van zijn aandeel in de
nalatenschap, en de artikelen 913 en 919
van hetzelfde wetboek, op grond waarvan bet kind aan wie het beschikbaar
gedeelte bij legaat wordt vermaakt, is
vrijgesteld van inbreng ten aanzien van
de medeerfgenamen (schending van die
bepalingen); het arrest bovendien artikel
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1981, 2 van hef Burgerlijk Wetboek
schendt door alle goederen van de overledene onder bewaring te stellen, terwijl
de eigendom of het bezit van die goederen niet in geschil was, voor zover zij eisers wettelijk erfdeel, het hem bij legaat
geschonken beschikbaar gedeelte, en de
reeds verdeelde goederen vormden
(schending van artikel 1961, zo, van bet
Burgerlijk Wetboek) :
6 ,-

Over het door de eerste drie verweerders tegen het cassatieberoep
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, in zoverre eiser aan het arrest verwijt
dat het een gerechtelijk sekwester
heeft benoemd : krachtens artikel
1077 van het Gerechtelijk Wetboek
kan alleen tegen eindbeslissingen
cassatieberoep worden ingesteld :
Overwegende dat artikel 1077 van
het Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt dat aileen tegen eindbeslissingen cassatieberoep kan worden ingesteld; luidens die wetsbepaling
voorziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te doen slechts
openstaat na het eindvonnis;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid, zoals het is geformuleerd,
niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt « dat de bedragen
(waaruit het vermogen van de overledene bestond) bij diens overlijden,
vermoedelijk minstens 75.000.000
frank bedroegen, zoals de partijen
Daniel, Bernard, Thierry en Yves de
Brouwer (... ) terecht schatten; dat
laatstgenoemde elk hun deel, namelijk 1/8ste van 75 miljoen, eisen »;
dat het oordeelt dat « die vordering
evenwel voorbarig is, in zoverre de
goederen nog onder aile erfgenamen
moeten worden verdeeld met inachtneming van de toepasselijke regels
en het bestaan van een testament;
dat in die fase van de procedure (eiser) moet worden veroordeeld tot afgifte aan de sekwester van het deel
van de goederen waarvan hij geen
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eerlijke en oprechte rekening en
verantwoording wil doen »,
Overwegende dat de aanstelling
van een sekwester een bewarende
en voorlopige maatregel is; dat met
die beperking, de rechter op onaantastbare wijze de wenselijkheid van
de aanstelling en de omvang van de
opdracht van de gerechtelijk sekwester beoordeelt, indien zeker
blijkt dat de betwisting ernstig is en
de maatregel in het belang van de
partijen is getroffen;
Dat uit de bovenvermelde overwegingen van het arrest volgt dat het
geschil betrekking heeft op de door
eiser geweigerde rekening en verantwoording van een vermogen van
minstens 75.000.000 frank;
Dat het arrest vaststelt dat de eerste vier verweerders in totaal
4/8sten van 75.000.000 frank eisten,
en die vordering voorbarig verklaart, zondat het zonder schending
van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, eiser ertoe heeft
kunnen veroordel,en 37.500.000 frank
aan de sekwester te betalen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Over de door de eerste drie verweerders tegen dat onderdeel opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid:
Overwegende dat de vaststelling
van het bedrag van het wettelijk
erfdeel van eiser en van het gedeelte dat hem als legataris was vermaakt, alsmede de vaststelling van
de waarde van de verdeelte goederen, het Hof ertoe zouden verplichten feitelijke gegevens te onderzoeken, waartoe het niet bevoegd is;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 1915, 1916, 1927, 1956, 1961,
eerste lid, en 1963 van bet Burgerlijk
Wetboek,
doordat bet arrest een gerechtelijk sekwester aanstelt met onder meer als opdracht, vol~ens de motivering van bet ar-
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rest, « de in de kluizen bewaarde verzameling laden soldaatjes te verkopen »,
terwijl de gerechtelijk sekwester, als
gerechtelijk bewaarder van onder sekwester gestelde goederen, zoals elke bewaarnemer (artikelen 1915 en 1916 van
bet Burgerlijk Wetboek) alleen maar de
bewarende handelingen mag verrichten
die noodzakelijk zijn voor de bewaring
van de hem toevertrouwde goederen (artikelen 1927, 1956, 1961, 1962, eerste lid,
en 1963 van bet Burgerlijk Wetboek); het
arrest, door te beslissen « dat de sekwes··
ter ... de verzameling laden soldaatjes
dient te verkopen », ten onrechte aan de
gerechtelijk sekwester een beschikkingsrecht verleent (schending van aile in bet
middel aangewezen bepalingen) :

Over de door de eerste drie verweerders opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid : het middel
oefent aileen kritiek uit op de erin
vermelde redenen en niet op het beschikkende gedeelte :
Overwegende dat het middel kritiek oefent op het arrest, in zoverre
dit de gerechtelijk sekwester opdraagt « de in kluizen bewaarde verzameling laden soldaatjes te verkopen »;
Overwegende dat elke beslissing
van de rechter over een betwisting
een beschikkend gedeelte is, ongeacht de plaats ervan in de tekst van
het vonnis of arrest en ongeacht de
vorm waarin zij is gesteld.
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat, in de regel, hij
die met een gerechtelijk sekwester
wordt belast, aileen beschikt over
rechten van bewaking en bewaring;
dat, hoewel de rechter in uitzonderlijke omstandigheden, die rechten
tot beschikkingsdaden kan uitbreiden, hij de redenen moet vermelden
waaruit blijkt dat de maatregel dringend en onontbeerlijk is voor het
goede beheer van de te beschermen
goederen en belangen;
Overwegende dat het arrest, waar
het beslist « dat de sekwester de in
kluizen bewaarde verzameling laden
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soldaatjes op verzoek van (eiser)
dient te verkopen », op grond aileen
dat er « tussen de partijen (... ) over
de verzameling laden soldaatjes een
betwisting bestaat », zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING
IN
CASSATIE
VERZOEKSCHRIFT - GESCHONDEN WETSBEPALINGEN MIDDEL DAT VERSCHILLENDE
GRIEVEN AANVOERT - MIDDEL DAT NIET
VOOR ELKE GRIEF DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN AANDUIDT.

1° en 2° Niet ontvankelijk is het middel

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de sekwester opdraagt de verzameling laden soldaatjes te verkopen; 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 4/5den 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.
28 april1994 - 2• kamer- Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De
Bruyn en Nelissen Grade.

dat, inzake inkomstenbelastingen, verschillende grieven aanvoert maar niet
voor elk van die grieven afzonderlijk
aanwijst welke wetsbepaling is geschonden (1). (Art. 289 W.I.B., thans
art. 388 W.I.B. 1992).
(PROVEZ E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.2009.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het eerste middel:

Wat het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderdelen
in globo schending aanvoeren van
verschillende wetsbepalingen en
vervolgens verschillende grieven
aanvoeren maar niet aangeven welke wetsbepalingen op elk van die
grieven betrekking hebben;
Dat de onderdelen niet nauwkeurig en derhalve niet ontvankelijk
zijn;
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KAMER -

29 april 1994

1° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN - VEREISTE VERMELD!NGEN - GESCHONDEN WETSBEPALINGEN MIDDEL
DAT VERSCHILLENDE GRIEVEN AANVOERT MIDDEL DAT NIET VOOR ELKE GRIEF DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN AANDUIDT.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
(1) Cass., 18 feb. 1983, A.R. nr. F.1076.N
(A.C., 1982-83, nr. 347) en Cass., 13 april 1984,
A.R. nr. F.llOO.N (A.C., 1983-84, nr. 471).

Nr. 208

HOF VAN CASSATIE

29 apri11994- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Claeys Bouuaert en R. Everaert,
Dendermonde.
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KAMER -

29 april 1994

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - BELASTINGAANGIFI'E ONDERZOEK EN CONTROLE - STRAFDOSSIER
VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE - DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL VERLEENDE MACHTIGING TOT INZAGE - GEGEVENS MET BETREKKING TOT EEN ANDERE BELASTINGPLICHTIGE - AANVOERING DOOR DE STAAT.

Wanneer een gerechtelijk 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 voeren
voor het opsporen van elke som die
een andere belastingplichtige krachtens
de belastingwetten verschuldigd is (1).
(VOS E.A.
T. BELG!SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.2010.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Cass., 8 okt. 1993, A.R. nr. F.1980.N (A.C.,
1993, nr. 400).
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Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van het algemeen
rechtsbeginsel houdende het geheim van
het strafonderzoek, zoals neergelegd o.m.
in de artikelen 125 van het koninklijk
besluit van 28 december 1950 houdende
het tarief in strafzaken en 235 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
zoals deze laatste bepaling bestond v66r
de coordinatie bij koninklijk besluit d.d.
10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12
juni 1992, 125 van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende het tarief in strafzaken, 235, 242, 243 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals deze bepalingen bestonden v66r de
coordinatie bij koninklijk besluit d.d. 10
april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, 211 van het Wetboek der met zegel gelijkgestelde taksen, 34 van de wet
van 28 juli 1938 tot verzekering van de
juiste heffing van belastingen, zoals gewijzigd door de wet van 20 augustus 1947
tot wijziging van de wet van 28 juli 1938,
1319, 1320, 1322, 1341, 1353 van bet Burgerlijk Wetboek, 25, 97 en 110 van de
Grondwet,
doordat bet bestreden arrest de fiscale.
voorzieningen van eisers als ongegrond
afwijst met hun veroordeling tot de kosten op grand van de motieven dat : « Dat
op 18 oktober 1982 (stuk 146), de procureur-generaal bij het hof van beroep alhier aan de administratie van de Bijzondere Belastinginspectie toelating verleende tot het nemen van inzage en afschrift
van het strafdossier inzake N.V. Herdico,
meer bepaald voor die stukken die voor
de zetting en/of de invordering van de
belastingen van belang zijn; Dat de inzage en kopiename van strafdossiers door
de fiscus wordt geregeld door artikel 235,
§ 1, al. 1 en 2 W.I.B. en het gelijkluidende artikel 211, al. 1 en 3 W. Taksen, dat
geldt voor aile (andere) fiscale wetboeken; Dat (eisers) opwerpen dat de gegevens (strafdossier) waarop (verweerder)
zich steunt, onwettig verkregen zijn omdat de toelating tot inzage en gebruik
verleend werd op grand van artikel 211
van het Wetboek der met zegel gelijkgestelde taksen, en niet met toepassing
van artikel 235 W.I.B., en dat deze toelating enkel mocht kaderen in een fiscaal
onderzoek lastens de N.V. Herdico, doch
niet lastens derden, waaronder (eisers);
Dat zowel artikel 235 W.I.B. als artikel
211 voormeld hun oorsprong vinden in
de wet van 28 juli 1938 (art. 1), zoals gewijzigd door artikel 34 van de wet van 20
augustus 1947; Dat elk ambtenaar van
een belastingbestuur van de Staat, regel-
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matig belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing
van een bepaalde belasting bij een natuurlijk of een rechtspersoon, van recbtswege gemacbtigd is aile inlicbtingen op
te zoeken of in te zamelen die de juiste
beffing van aile door deze persoon verschuldigde andere recbten kunnen verzekeren (art. 34, § 3 van W. 20/8/1947); Dat
eenmaal een ambtenaar aldus tijdens
een controle over een bepaalde belasting
vaststelt dat de belastingplicbtige in
kwestie een overtreding beeft begaan op
een andere belastingwetgeving, bij dan
van recbtswege gemacbtigd is om aile informatie op te zoeken die de juiste beffing van deze andere belasting kan verzekeren; Dat men uit de tekst van de
toelating van de procureur-generaal
(stuk 146) niet kan afleiden dat deze
macbtiging beperkt zou zijn tot de inzage en bet afscbrift van bet dossier met
bet oog op de zetting en/of invordering
van de indirecte belastingen; Dat men de
verwijzing naar artikel 211 van het Wethoek der met zegel gelijkgestelde taksen
enkel terug vindt in de referte, bovenaan
Jinks van de brief; Dat uit deze als referte aangebrachte vermelding niet ten genoege van recbt kan worden afgeleid dat
de gevraagde toelating beperkend zou
zijn verleend krachtens voormeld artikel
211 en met uitsluiting van artikel 235
W.I.B.; dat overeenkomstig artikel 87 van
de wet van 8 augustus 1980, de Administratie van de bijzondere belastinginspectie (a an wier directeur-generaal de
toelating werd gericbt) de ambtenaren
ervan, de bevoegdheden bebben die door
de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, recbten en taksen worden verleend aan de fiscale administratie en aan de ambtenaren ervan;
Dat bet onderzoeksrecbt van de betrokken ambtenaren zicb dan ook uitstrekt
over bet gebele domein van de fiscaliteit
en dus niet beperkt is tot bet domein
van de administratie waarvan zij afkomstig is; Dat, nu de toelating van de
procureur-generaal geen verwijzing inboudt naar een specifieke wettekst enerzijds, en gelet op de algemene bevoegdheden van de administratie van de B.B.I.
anderzijds, men ervan dient uit te gaan
dat de algemene wet (van 28/7/1938, zoals gewijzigd door de wet van 20/8/1947)
van toepassing is; Dat, nu deze wet,
meer bepaald artikel 34 van de wet van
20/8/1947 gemeen is aan alle belastingen,
alle gegevens - op regelmatige wijze
ve:rworven - kunnen aangewend worden voor de andere belastingen,_ zodat de
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gegevens op grond waarvan de betwiste.
sommen worden gevorderd, op een wettelijke wijze verkregen zijn; Dat de in de
verscbillende belastingswetten met betrekking tot de toelating van de Procureur-Generaal
opgesomde
artikelen
slecbts een toepassing zijn van artikel
125 van bet Tarief in Strafzaken; Dat
dergelijke bepalingen geenszins de bevoegdheid van de Procureur-Generaal ,
(die toelating bepaald door art. 125 Tarief in Strafzaken mag geven aan wie bij
bet gepast oordeelt) bebben willen beperken, doch enkel de tussenkomst van deze magistraat bebben willen inscbakelen
bij inzage door fiscale administraties van
gerecbtelijke dossiers; Dat de geldigbeid
van de door de Procureur-Generaal gegeven toelating (die terzake souverein beslist), dus niet kan betwist worden; Dat,
gelet op de bierboven vermelde elementen, de administratie van de B.B.I. op regelmatige en wettelijke wijze inzage
beeft verkregen van bet gerechtelijk dossier van de N.V. Herdico (bij bet parket
van de Procureur des Konings te Turnbout); Dat, het recht van de procureurgeneraal om toelating te verlenen, het
recbt impliceert om deze te weigeren en/
of ze te beperken tot een bepaald gebruik, bijvoorbeeld tegen een of meer
welbepaalde belastingplichtigen; Dat de
in casu vermelde machtiging geen dergelijke weigering en/of beperking, inhoudt
in verband met de aard der belastingen,
doch in verband met de belastingplichtige(n); Dat bovendien het voor de hand
ligt dat in een onderzoek betreffende
mogelijke belastingontduiking deze ontduiking zowel in hoofde van de leverancier als in hoofde aan wie geleverd wordt
speelt; Dat men dus niet kan voorhouden
dat de procureur-generaal bij het geven
van de toelating niet zou geweten hebben dat de stukken van het dossier ook
zouden kunnen aangewend worden tegen deze kopers; Dat wanneer de administratie aldus toelating vraagt om gebruik te maken van gegevens met het
oog op een fiscaal onderzoek, diegenen
aan wie geleverd werd niet zijn uitgesloten, zelfs als het strafonderzoek geopend
werd ingevolge vermoedens van ontduiking lastens een leverancier; Dat de
stukken of inlichtingen die een ambtenaar van de fiscus bekomt in het raam
van zijn normale ambtsuitoefening, zoals
in casu, tegenover derden kunnen gebruikt worden (art. 34, § 2 van de wet
van 20/8/1947); Dat de aldus ingewonnen
inlicbtingen behoren tot het gemeenschappelijk patrimonium van de fiscale
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administraties (cfr. E. en A. Genin: Commentaar op het wetboek der registratieHypotheek- en griffierechten, Brussei,
1951, dl. II, nr. 1831: L. Vanden Berghe;
Wettelijke en onwettelijke uitwisseling
van inlichtingen tussen fiscaie administraties, A.F.T. 1987, biz. 117, Iaatste alinea); Dat voigens artikel 243 W.I.B. de
fiscale staatsbesturen mogen beschikken
over aile inlichtingen van aigemene of
individueie aard die nuttig zijn voor het
vestigen van de beiastingen in het aigemeen, en mogen zij daartoe aile inlichtingen uitwisseien; Dat zelfs indien de
machtiging van de procureur-generaai limitatief zou dienen te worden geYnterpreteerd, uit de sameniezing van artikei
211, § 1 en 3 van het Wetboek der met
het zegei gelijkgesteide taksen (cfr. de
Argumenten ontwikkeid in de derde besiuiten van (verweerder), op biz. 2) blijkt
dat ook inzake directe beiastingen op
rechtsgeidige wijze kennis gekregen
werd van gegevens die een onderzoek
naar de fiscaie toestand van de N.V. Herdico rechtvaardigen; Dat artikei 211, § 2
van voormeid Wetboek bovendien bepaait dat elke inlichting, stuk, procesverbaai of akte door een ambtenaar van
een fiscaai bestuur ontdekt of bekomen
bij het uitoefenen van zijn functies, door
de Staat mag worden ingeroepen voor
het opsporen van eike krachtens de beIastingwetten verschuidigde som (cfr.
eveneens L. Vanheeswijck: De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus en de
wet van 28 juli 1938, T.F.R. 83 (jan-feb.
1989), biz. 13-14),

terwijl, derde onderdeel, de beiastingambtenaren van verweerder geen andere
bevoegdheden bezitten dan deze hen
door de wet verieend, wat insluit ten dezen dat bij het onderzoek naar de toepassing van een bepaaide beiasting bij
de N.V. Herdico het hen krachtens art.
242 W.I.B. wei toegeiaten was bijkomende inlichtingen te verzamelen, waaronder deze die aangetroffen worden in het
regelmatig, ingevoige toelating van de
procureur-generaai, ingeziene strafdossier F 51/82 Iastens de N.V. Herdico, die
dienstig zijn om de juiste heffing van ai-,
Ie andere door deze beiastingplichtige
verschuidigde beiastingen te verzekeren
en deze gegevens te gebruiken overeenkomstig art. 243 W.I.B. tot het bijkomend
belasten van diezelfde N.V. Herdico;
daarentegen noch art. 242 of 243 W.I.B.,
noch art. 211, § 2 van het Wetboek der
met zegei gelijkgestelde taksen, noch

art. 34, § 2, van de wet van 20 augustus
1947, noch enige andere wettelijke bepaling, verweerder machtigt om de aldus
bekomen inlichtingen te gaan gebruiken
tot het beiasten van andere beiastingplichtigen dan de N.V. Herdico; immers
het gebruik van gegevens fiscaai tegenover derden siechts toegeiaten is zo de
wet dit voorziet; derwijze de verieende
toeiating door de procureur-generaai d.d ..
18 oktober 1982 aan verweerder, zelfs zo
deze vermag uitgeiegd te worden ais
geen beperking inhoudende qua beiastingplichtige, deze toeiating evenwei
geen wettelijke basis kan zijn voor bet
gebruik van de aidaar aangetroffen gegevens tegen eisers die derden-beiastingplichtigen zijn (schending van de artikelen 242 en 243 W.l.B., § 2, van bet
Wetboek der met zegei gelijkgestelde belastingen, 34, § 2, van de wet van 8 augustus 1947, het aigemeen rechtsbeginsei
houdende bet geheim van bet strafonderzoek zoais neergeiegd o.m. in de artikeIen 125 van het Tarie£ in Strafzaken en
235 W.I.B., evenais van deze bepalingen) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 243 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bepaalt dat elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoefenen van zijn 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 i.ngeroepen voor het opsporen van elke
krachtens de belastingwetten verschuldigde sommen;
Dat die bepaling noch de overige
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen inhouden dat de gevonden gegevens niet tegen andere be'lastingplichtigen kunnen worden ingeroepen;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
29 april 1994 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Veraugstraete, waarnemend vaarzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Gaeminne, advacaat-generaal - Advocaten :
mrs. Delahaye en Claeys Bauuaert.
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Over het eerste en het tweede middel
samen:

Overwegende dat het hof van beroep op onaantastbare wijze de bewijswaarde beoordeelt van de tekenen en indicien door de administratie aangevoerd en ook van de gegevens die de belastingplichtige als
tegenbewijs aanvoert, mits de bewijskracht van akten niet wordt
miskend;
Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij de miskenning van de
bewijskracht van akten aanvoeren,
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek niet als geschonden aanwijzen;
Dat de middelen voor het overige
opkomen tegen de beoordeling van
feiten door het hof van beroep;
Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;

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

Nr. 209
1e

KAMER -

29 april 1994

CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN -- GESCHONDEN WETSBEPALINGEN BEWIJSKRACHT VAN AKTEN.

29 april1994 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Verougstraete, waarnemend vaarzitter - Vel'slaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Gaeminne, advacaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bau:uaert en J. Devrae, Antwerpen.

Niet ontvankelijk is het middel dat de
miskenning van de bewijskracht van
akten aanvoert, maar de artt. 1319,
1320 en 1322 B. W. niet als geschonden
aanwijst.
(VAN WIJCK
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F.93.0045.N)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1993 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Nr. 210

3•

KAMER -

2 mei 1994

1a FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BEVOORRECHTE EN
HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS -

BOEDEL-
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SCHULDVORDERING
BOEDELSCHULD VOORLOPIGE VOORTZE'ITING VAN DE HANDELSVERRICHTINGEN VAN DE GEFAILLEERDE.

2o FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - ALLERLEI - FAILLISSEMENT - VOORTZE'ITING DOOR DE CURATOR VAN DE HANDELSACTIVITEIT VAN DE
GEFAILLEERDE - INKOMSTENBELASTINGEN
- BELASTINGSCHULDEN - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BETALING - UITVOERING VAN WERKEN DOOR
EEN NIET GEREGISTREERDE AANNEMER OPDRACHTGEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK - FAILLIETVERKLAARDE AANNEMER CURATOR - VOORTZE'ITING VAN DE WERKEN
- INHOUDINGEN - VOORSCHO'ITEN OP DE
BELASTINGSCHULDEN EN DE BIJDRAGEN TERUGGAVE- VOORWAARDEN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST- BELASTINGSCHULDEN - BETALING - UITVOERING VAN
WERKEN DOOR EEN NIET GEREGISTREERDE
AANNEMER - OPDRACHTGEVER HOOFDELIJK
AANSPRAKELIJK FAILLIETVERKLAARDE
AANNEMER - CURATOR - VOORTZE'ITING
VAN DE WERKEN - INHOUDINGEN - VOORSCHO'ITEN OP DE BELASTINGSCHULDEN EN
DE BIJDRAGEN- TERUGGAVE- VOORWAARDEN.

4° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BETALING - UITVOERING VAN WERKEN DOOR EEN NIET GEREGISTREERDE AANNEMER - OPDRACHTGEVER
HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK - FAILLIETVERKLAARDE AANNEMER - CURATOR VOORTZE'ITING VAN DE WERKEN - INHOUDINGEN - VOORSCHO'ITEN OP DE BELASTINGSCHULDEN EN DE BIJDRAGEN - TERUGGAVE- VOORWAARDEN.

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- ALLERLEI - INKOMSTENBELASTINGEN BELASTINGSCHULDEN SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BETALING - WERKEN UITGEVOERD DOOR NIET
GEREGISTREERDE AANNEMER - OPDRACHTGEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK FAILLIETVERKLAARDE AANNEMER - CURATOR - VOORTZE'ITING VAN DE WERKEN INHOUDINGEN - VOORSCHO'ITEN OP DE BELASTINGSCHULDEN EN DE BIJDRAGEN - TERUGGAVE- VOORWAARDE.

439

1o Wanneer de curator in een faillisse-

ment van de rechtbank van koophandel de toestemming krijgt om de handelsverrichtingen van de gefailleerde
voorlopig voort te zetten, zijn de
schuldvorderingen en de schulden ten
gevolge van de activiteit verbintenissen van de boedel zelf, die onder het
bestuur van de curator blijven zolang
de staat van faillissement aanhoudt
(1). (Artt. 444 en 475 W.Kh.).
2° 3° 4° en 5° Wanneer het arrest vast'steit dat de curatoren in een faillissement van de rechtbank van koophandel de toestemming hebben gekregen
om de lopende handelsverrichtingen
voort te zetten, dat zij daartoe opnieuw personeel in dienst hebben genomen de voorgeschreven aangiften
hebbe~ gedaan en de verschuldigde
bedrijfsvoorheffingen en de bijdragen
voor sociale zekerheid hebben betaald
en dat de factuur, waarop de inhoudingen zijn gedaan met toepas_sin~ van de
artt. 30bis, § 3, wet van 27 JUDI 1969 en
299bis, § 3, W.LB., betrekking had op
werken die na het faillissement zijn
uitgevoerd ten gevolge van de door de
rechtbank gegeven toestemming, beslist het wettig dat de curatoren recht
hebben op teruggave van de inhoudingen die na het faillissement door de
schuldenaar van die factuur zijn gedaan (2). [Art. 299bis (3) W.I.B.; art.
30bis wet van 27 juni 1969.)
(R.S.Z., BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. FAILLISSEMENTEN « S.G.T.I. » B.V.B.A., • COFERMI » N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.930118.F)

HET HOF; - Gelet op de beschikking van 16 maart 1994 van de eerste voorzitter, waarbij de zaak naar
de derde kamer wordt verwezen;
Gelet op het bestreden arrest, op
26 mei 1992 door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
· Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 (oud) van de Grondwet,
444, 475 van de wet van 18 april 1851 in(1) en (2) Zie Cass., 28 april 1983, A.R. nr.
6796 (A.C., 1982-83, nr. 475).
(3) Zie W.I.B. 1992, artt. 400 tot 404.
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zake faillissement, bankbreuk en uitstel
van-betaling, dat is boek III van bet Wetboek van Koopbandel, 299bis, inzonderbeid § 3, 4 en 5, van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, vastgelegd bij bet
koninklijk besluit van 26 februari. 1964
boudende coi:irdinatie van de wetsbepalingen betreffende inkomstenbelastingen,
30bis, inzonderbeid § 3, 4 en 5 van de
wet van 27 juni 1969 tot berziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid
der arbeiders, ingevoegd in dat wetboek
en in die wet bij de wet tot economiscbe
berorientatie van 4 augustus 1978, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 van bet koninklijk besluit van 5 oktober 1978, v66r
zijn wijziging bij bet koninklijk besluit
van 20 september 1988, tot uitvoering
van de artikelen 299bis van bet Wetboek
van de lnkomstenbelastingen en 30bis
van de wet van 27 juni 1969 tot berziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid der arbeiders,
doordat bet arrest, met bevestiging
van bet beroepen vonnis, elke eiser veroordeelt om aan de verweerders qualitate qua bet bedrag van 225.000 frank te
betalen, met de wettelijke interest vanaf
18 februari 1986, een vergoeding van
25.000 frank wegens onregelmatig bandelen, met de gerecbtelijke interest, en de
belft van de kosten en doordat bet arrest
de eisers bovendien veroordeelt om aan
de verweerders qualitate qua een bedrag
van 25.000 frank scbadevergoeding te betalen wegens tergend en roekeloos beroep, en de kosten van boger beroep,
zulks op grand van de uit bet beroepen
vonnis overgenomen redenen : « dat een
vonnis van 26 juni 1985 van de recbtbank (van koopbandel te Luik) de curatoren toestemming heeft gegeven om de
bandelsverricbtingen (van de gefailleerde vennootscbappen) voort te zetten teneinde de bouwwerken te voleindigen; dat
de curatoren aldus de aangevatte werken
voor de N.V. Cockerill-Sambre ten belope
van 1.500.000 frank hebben afgewerkt en
voor die werken regelmatig de bij de wet
te hunnen laste gelegde bijdragen bebben gestort; dat de N.V. Cockerill-Sambre, barerzijds, bet bedrag van 225.000
frank heeft ingebouden en aan elke (eiser) beeft gestort, zoals de wet voorscbrijft; dat voor die werken op 16 september 1985 een factuur is opgesteld; dat
de (eisers) weigeren aan de (verweerders) qualitate qua de bedragen terug te
betalen die zij te veel hebben ontvangen;
dat de. recbtsvordering ertoe strekt de
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(eiseres) te doen veroordelen tot teruggave van die bedragen aan de curatoren ,
en op grand : « dat uit de neergelegde
stukken blijkt dat de curatoren wel degelijk een aanzienlijk aantal personeelsleden van de gefailleerde ondernemingen
opnieuw in dienst bebben genomen en te
werk bebben gesteld van juni tot september 1985, waarbij de passende aangiften zijn gedaan en de verscbuldigde bedrijfsvoorbeffingen en sociale bijdragen
voor sociale zekerbeid zijn betaald; dat
dit personeel vervolgens voor bet volgende kwartaal ingrijpend is verminderd;
dat de curatoren op 16 september 1985
de factuur met de litigieuze inboudingen
bebben verstuurd; dat die factuur bet
saldo betreft van de door Cockerill-Sambre bij de gefailleerde ondernemingen
bestelde werken en die op 29 maart 1985,
de dag van de vorige facturering door de
gefailleerden, nog niet waren uitgevoerd;
dat die gefactureerde werken zeker en
noodzakelijk de werken zijn die met toestemming van de recbtbank de vorige
handelsactiviteiten onder controle en toezicbt van de curatoren voortzetten; dat
de bewering van de (eisers) dat de door
Cockerill-Sambre bij de gefailleerden bestelde werken op 15 januari 1985 door
de gefailleerde ondernemingen waren
beeindigd, in strijd is met de stukken;
dat bet door Cockerill-Sambre ingevulde
formulier vermeldt : 11 de overeenkomst
met de bovenvermelde geregistreerde
aannemer, is op 15 oktober 1984 gesloten
voor een bedrag van 3.500.000 frank, en
de uitvoering van de werken zal aanvangen op 14 november 1984 en waarscbijnlijk eindigen op 15 januari 1985 11 ( ••• ); dat
de factuur van 29 maart 1985, die beperkt is tot een voorscbot van 2.000.000
frank op een bestelling van 3.500.000
frank, in tempore non suspecto aantoont
dat de werken op die datum voor de opdrachtgever nog niet waren beeindigd;
dat er bij de (eisers), die de stortingen
van sociale bijdragen en bedrijfsvoorbeffingen voor de litigieuze periode van de
curatele hebben ontvangen, geen verwarring kon bestaan of dat zij, zonder enige
aanwijzing, geen bedrog van de curatoren konden veronderstellen, die andere
werken zouden doen uitvoeren onder de
dekking van de door Cockerill-Sambre
verschuldigde factuur •;

en doordat bet arrest uit die overwegingen afleidt dat bet bedrag van de litigieuze inhoudingen aan de eisers was
gestort wegens de voortzetting van de
bandelsverrichtingen van de gefailleerde
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ondernemingen en een schuldvorderirig
van de boedel was, zodat de medecontractant waaraan, ingevolge de artikelen
30bis van de wet van 27 juni 1969 en
299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van het uitvoeringsbesluit van 5 oktober 1978, het bedrag
van de inhoudingen moest worden gestort, de curator was en niet de gefailleerde ondernemingen,
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen
30bis van de wet van 27 juni 1969 en
299 bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van het uitvoeringsbesluit van 5 oktober 1978, het bedrag
van de inhoudingen moest worden gestort, de curator was en niet de gefailleerde ondernemingen,

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen
30bis van de wet van 27 juni 1969 en
299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die op het ogenblik van
de litigieuze feiten van kracht waren, in
hun § 3, eerste lid, bepalen dat << degene
die een beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant... verplicht is bij
iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 pet. van bet door hem
verschuldigde bedrag in te houden en te
storten » bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (artikel 30bis) en bij de door
de Koning aan te wijzen ambtenaar (artikel 299bis) en, in hun § 3, tweede lid,
dat « degene die een beroep heeft gedaan op een geregistreerde medecontractant van wie de registratie wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van
de overeenkomst, de in het vorig lid bedoelde inhouding en starting moet doen
bij elke betaling aan zijn medecontractant verricht na de schrapping van de registratie »; dat de artikelen 24, 25 en 30
van het koninklijk besluit van 5 oktober
1978, genomen ter uitvoering van § 5 van
de genoemde artikelen 30bis, en 299bis,
bepalen dat de aannemer, in de mate dat
hij geen belastingen of bijdragen voor
sociale zekerheid is verschuldigd, de teruggave van de door de opdrachtgever
gestorte bedragen kan eisen; bet arrest,
nu het heeft vastgesteld dat « de factuur
(van 16 september 1985) waarop de litigieuze inhoudingen zijn gedaan ... bet
saldo betreft van de werken die Cockerill-Sambre » op 15 oktober 1984 heeft
besteld, te weten v66r de aangiften van
29 mei en 7 juni 1985 en dat voor die
werken « de factuur van 29 maart 1985
was opgemaakt, die beperkt was tot een
provisi.e van 2.000.000 frank op een bestelling van 3.500.000 frank . », moesten
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nagaan of de gefailleerde ondernemingen, bij de faillietverldaring, bijdragen
voor sociale zekerheid aan de R.S.Z. of
belastingen aan de Staat verschuldigd
waren; de opdrachtgever, omdat hij een
beroep heeft gedaan op een niet geregistreerde aannemer of op een aannemer
van wie de registratie is geschrapt in de
loop van de uitvoering van de overeenkomst, inhoudingen en stortingen moet
doen die zuilen verrekend worden op de
bijdragen voor sociale zekerheid, de bijdrage-opslagen en verwijlinteresten verschuldigd door die aannemer of zijn onderaannemers (artikel 30bis, § 4, en
artikel 29 van bet koninklijk besluit van
5 oktober 1978) en op de belastingschulden van die aannemer en zijn onderaannemers (artikel 200bis, § 4, en artikel 23,
van bet koninklijk besluit van 5 oktober
1978); nu bet te dezen, volgens de vaststellingen van het arrest, werken betreft
die door de opdrachtgever zijn besteld
en die zijn aangevat v66r de faillietverklaringen, en niet werken die door de curatoren zijn besteld in het kader van het
bestuur van de boedel, de door de opdrachtgever gedane inhoudingen en stortingen niet aileen dienden te worden
aangewend voor de betaling van de sociale fiscale schulden inzake die werken,
maar ook voor die van de sociale en fis.cale schulden van de gefailleerde ondernemingen, die v66r de faillietverklaringen werden gemaakt en die bijgevolg
schulden in de boedel zijn; bovendien,
hoewel de verweerders de door de onderneming Cockerill-Sambre bestelde werken hebben voortgezet (artikel 475 van
de Faillissementswet) en de bijdragen
betreffende die na bet faillissement uitgevoerde werken, die schulden van de
boedel zijn, hebben gestort, zij toch geen
nieuwe aannemingsovereenkomst met de
onderneming Cockerill-Sambre hebben
gesloten; de gefailleerde ondernemingen,
hoewel zij het beheer over hun goederen
hebben verloren (artikel 444 van de Faillissementswet), de aannemer zijn gebleven van de werken die v66r en zelfs na
bet faillissement zijn uitgevoerd, aannemer van wie de registratie ten gevolge
van het faillissement is geschrapt en die
ook thans nog niet-betaalde bijdragen en
belastingen aan de eisers verschuldigd
is; het arrest, door aileen uit het feit dat
de factuur waarop de litigieuze inhoudingen zijn gedaan, betrekking had op handelsverrichtingen van de gefailleerde
vennootschappen tijdens de faillietverklaringen, dat de curator de medecon1;r~~ctant was waaraan ingeyolge. ge-
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noemd artikel 30bis, § 5, en artikel 30,
§ 1, van genoemd koninklijk besluit,
enerzijds, en van genoemd artikel 299bis,
§ 5, en van de artikelen 24 en 25, § 1, van·
genoemd koninklijk besluit, anderzijds,
het bedrag van de ingehouden scmmen
moest worden teruggegeven, en artikelen
444 en 475 van de Faillissementswet verkeerd toepast en de bepalingen van de
artikelen 30bis, inzonderheid § 3, 4 en 5,
van de wet van 27 juni 1969 en 299bis,
inzonderheid § 3, 4 en 5 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, zoals het
was vastgesteld v66r het « Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 » gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 10
april 1992, en van de artikelen 22, 23, 24,
25, § 1, 26, 27, 28, 29 en 30, § 1, van het
koninklijk besluit van 5 oktober 1978,
v66r zijn wijziging bij het koninklijk besluit van 20 september 1988, schendt nu
die bepalingen, inzonderheid de voornoemde artikelen 30bis en 299bis, § 5, en
het koninklijk besluit tot uitvoering van
die bepalingen, de teruggave van de door
de opdrachtgever gedane inhoudingen aileen voorschrijven als de niet geregistreerde aannemer de verschuldigde bijdragen voor sociale zekerheid en belastingen heeft betaald;

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de gefailleerde,
ingevolge artikel 444 van het Wethoek van Koophandel, te rekenen
van het vonnis van faillietverklaring
het beheer over al zijn goederen
verliest; dat dit beheer wordt toevertrouwd aan een curator die, als gerechtelijk lasthebber, de bij de wet
bepaalde machten uitoefent, in het
belang zowel van de gezamenlijke
schuldeisers als van de gefailleerde;
Overwegende dat, wanneer de curator ingevolge artikel 475 van dat
wetboek, van de rechtbank de toestemming krijgt om de handelsverrichtingen van de gefailleerde voorlopig voort te zetten, de schuldvorderingen en de schulden ten gevolge
van die activiteit verbintenissen van
de boedel zelf zijn, die onder het bestuur van de curator blijven zolang
de staat van faillissement aanhoudt;
Overwegende dat, bijgevolg, het
arrest dat vaststelt dat de curatoren
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van de rechtbank van koophandel
de toestemming hebben gekregen
om de lopende handelsverrichtingen
voort te zetten, dat zij daartoe opnieuw personeel in dienst hebben
genomen, de voorgeschreven aangiften hebben gedaan en de verschuldigde bedrijfsvoorheffingen en de
bijdragen voor sociale zekerheid
hebben betaald en dat de factuur,
waarop de litigieuze inhoudingen
zijn gedaan, betrekking had op werken die na het faillissement zijn uitgevoerd ten gevolge van de door de
rechtbank gegeven toestemming, en
vervolgens, met bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter, beslist dat de verweerders recht hebben op teruggave van de inhoudingen die na het faillissement door de
schuldenaar van die factuur zijn gedaan, met toepassing van de artikelen 30bis, § 3, van de wet van 27 juni 1969 en 299bis, § 3, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, geen van de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
2 mei 1994 - 3" kamer - Voorzitter
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - AndersJuidende conclusie (4) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Simont.
(4) Ret O.M. had tot gedeeltelijke cassatie
geconcludeerd. Het was van oordeel dat, hoewei de faillietverklaarde medecontractant belastingschulden en bijdragen, plus verhogingen en intrest aan de R.S.Z. verschuldigd was,
de curator geen terruggave kon verkrijgen van
de voorschotten die de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever wegens de voortzetting
van de werken door de curator, aan de door de
Koning aangewezen ambtenaar en aan de
R.S.Z. had gestort. Volgens het O.M. kon het

{Zie vervolg noot op volgende biz.)
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1o De uitgifte van de beslissing van het

Nr. 211
3" KAMER - 2 mei 1994

1° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - VORM VAN DE BESLISSINGEN UITGIFTE VAN DE BESLISSING - ONJUISTE
VERMELDINGEN - MINUUT VAN DE BESLISSING - VERMOEDEN VAN REGELMATIGHEID.

2° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - VORM VAN DE BESLISSINGEN HERKEURINGSRAAD - MOTIVERING - ANTWOORD OP OVERGELEGDE STUKKEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
GEEN CONCLUSIE

militierechtscollege, die uitsluitend het
werk is van de secretaris-verslaggever,
kan niet opwegen tegen het vermoeden van regelmatigheid van de minuut
van de beslissing, die het werk is van
bet militierechtscollege (1). (Artt. 24,
28, 29, 37, 38, 43 en 48 Dienstplichtwet;
art. 20 K.B. 30 juli 1987).
2° en 3° De herkeuringsraad dient niet te
antwoorden op door de dienstplichtige
overgelegde medische verklaringen en
verslagen (2). (Art. 48 Dienstplichtwet.)
4° Het Hof van Cassatie is niet bevoegd
om het medisch onderzoek van de
dienstplichtige door de herkeuringsraad na te gaan (3).
(G ... )

DIENSTPLICHTZAKEN - ANTWOORD OP DE
OVERGELEGDE STUKKEN.

(A.R. nr. M.94.0006.F)
4° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - DIENSTPLICHTZAKEN VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING
OP LICHAMELIJKE GROND - VRIJSTELLING .
- HERKEURINGSRAAD - DIENSTPLICHTIGE
- MEDISCH ONDERZOEK - TOETSING - HOF
VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID.

2 mei 1994 - 3" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

(Vervolg noot van vorige blz.)
arrest van het Hof van 28 april 1983, waarvan
het bestreden arrest gewag maakt (A.R. nr.
6796, A.C., 1982-83, nr. 475) alleen worden gelezen met inachtneming van 's Hofs latere rechtspraak (zie Cass., 25 maart 1985, A.R. nr. 7255,
A.C., 1984-85, nr. 449; 6 jan. 1986, A.R. nr. 7497,
ibid., 1985-86, nr. 289; 11 juni 1987, A.R.
nr. 7669, ibid., 1986-87, nr. 616; 8 okt. 1987, A.R.
nrs. 7812 en 7954, en 28 april 1988, A.R.
nrs. 8023 en 8024, ibid., 1987-88, nrs. 83 en 524;
19 dec. 1988, A.R. nr. 6087, ibid., 1988-89,
nr. 232; 11 jan. 1993, A.R. nr. 9569, ibid., 1993,
nr. 20), enerzijds, en van de bedoeling van de
wetgever die duidelijk tot uiting komt in de
bewoordingen van art. 404, § 2, W.I.B. 1992, anderzijds. Het O.M. wees erop dat in hun op de
zaak toepasselijke tekst, noch art. 299 bis
W.I.B., noch art. 30bis wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, noch enig artikel van het K.B. tot
uitvoering van de artt. 299bis W.I.B. en 30bis
wet van 27 juni 1969, voorschreven dat hun bepalingen geen toepassing vonden in geval van
faillissement van de medecontractant of van
schrapping van de registratie ten gevolge van
de faillietverklaring van de medecontractant,
en van voortzetting van de werken door de curator.
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1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - TOEPASSING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE
TIJD - DRAAGWIJDTE.

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - NIET TERUGWERKENDE KRACHT
Noten arrest nr. 211 :
(1) Cass., 9 sept. 1991, A.R. nr. M.536.F (A.C.,
1991-92, nr. 11).
(2) Cass., 14 okt. 1991, A.R. nr. M.786.N (A.C.,
1991-92, nr. 89).
(3) Zie Cass., 14 maart 1988, A.R. nr. M.453.F
(A.C., 1987-88, nr. 438).

444

HOF VAN CASSATIE

VAN WE'ITEN EN VERORDENINGSBESLUITEN
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL NEERGELEGD IN ART. 2 B.W.
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dienst betreft, voor de eerste keer van
toepassing op de dienstplichtigen van
de lichting 1988. (Art. 42, tweede lid,

wet van 16 juni 1987.)
3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN- TOEPASSING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE
TIJD - WET VAN 16 JUNI 1987 HOUDENDE WIJZIGING DIENSTPLICHTWET - EERSTE TOEPASSING.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ALGEMEEN - ART. 6 - TOEPASSINGSGEBIED
DIENSTPLICHT - HOGER MILITIERAAD.

5° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - ALGEMEEN - E.V.R.M. - ART. 6 TOEPASSELIJKHEID OP DE RECHTSPLEGING
INZAKE DIENSTPLICHT.

6° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - SAMENSTELLING, BEVOEGDHEID,
RECHTSPLEGINGEN - OPENBAARHE!D VAN
DE TERECHTZI'ITINGEN - MET EIGENLIJKE
BELAST
ADMINISTRATIEF
RECHTSPRAAK
RECHTSCOLLEGE - TOEPASSINGSGEBIED
BIJZONDERE WE'ITEKST.

7° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - SAMENSTELLING, BEVOEGDHEID,
RECHTSPLEGINGEN - UITSPRAAK VAN DE
BESLISSING IN OPENBARE TERECHTZITTING
- DIENSTPLICHTIGE DIE HET TEGENDEEL
BEWEERT - AUTHENTIEKE VASTSTELLING
VAN DE BESTREDEN BESLISSING- GEEN BETICHTING VAN VALSHE!D - BEGRIP.

1° De wet is niet enkel van toepassing

op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar oak op de gevolgen die voortvloeien uit een onder
de vroegere wet ontstane toestand of
die voortduren na de inwerkingtreding
van de nieuwe wet (1).
2° Krachtens een algemeen rechtsbegin-

sel, dat onder meer is neergelegd in
art. 2 B. W., is de wet onmiddellijk van
toepassing op aile gevolgen van onder
de vroegere wet ontstane toestanden

4° en 5° De bepalingen van art. 6
E. V.R.M. zijn niet van toepassing op
de rechtspleging inzake dienstplicht
(3).

6" De grondwettelijke regel inzake open-

baarheid van de terechtzittingen geldt
enkel voor de rechtbanken van de
rechterlijke orde; voor de met eigenJijke rechtspraak belaste administratieve rechtscolleges geldt hij alleen als
een bijzondere wettekst zulks bepaalt,
wat niet het geval is in dienstplichtzaken (4).
7° Niet ontvankelijk is het middel van de

dienstplichtige ten betoge dat, in strijd
met de authentieke vaststelling van de
beslissing van de Hoge Militieraad, die
beslissing niet in openbare terechtzitting is uitgesproken, wanneer de
dienstplichtige de authentieke vaststelling van die beslissing niet van valsheid heeft beticht (5).
(D ... )

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. M.94.0003.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1993
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het eerste middel
Overwegende dat krachtens het
algemene rechtsbeginsel volgens
hetwelk de wet geen terugwerkEmde
kracht heeft en dat onder meer in
artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek is neergelegd, de wet onmiddellijk van toepassing is op alle toe-

(2).

3" De wet van 16 juni 1987 houdende

wijziging van de Dienstplichtwet is,
wat het uitstel en de vrijlating van
(1) en (2) Cass., 19 feb. 1937, A.R. nr. 7514
(A.C., 1986-37, nr. 361) met cone!. proc.-gen.
Ganshof van der Meersch.

(3) Cass., 23 jan. 1989, A.R. nr. M.463,F (A.C.,
1988-89, nr. 302).
(4) Cass., 9 okt. 1959 (Bull. en Pas., 1960, I,
17) met cone!. van proc.-gen. R. Hayoit de Termicourt.
(5) Cass., 7 mei 1990, A.R. nr. M.519.F (A.C.,
1989-90, nr, 520).
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komstige gevoigen van de onder de
vroegere wet ontstane bestanden;
Overwegende dat artikel 42, tweede lid, van de wet van 16 juni 1987
houdende wijziging van de gecoordineerde dienstplichtwetten bepaalt
dat, wat het uitstel en de vrijlating
van dienst betreft, deze wet voor de
eerste keer van toepassing zal zijn
op de dienstplichtigen van de lichting 1988; dat krachtens het voornoemde beginsel de wet vanaf de
lichting 1988 van toepassing is op de
dienstplichtigen wier militaire verplichtingen onder de vroegere wet
zijn ontstaan;
Overwegende dat de Hoge Militieraad, na te hebben vastgesteld dat
eiser tot de lichting 1993 behoort,
wettig beslist dat hij zich niet kan
beroepen op bepalingen die dagtekenen van v66r de inwerkingtreding
van de wet van 16 juni 1987;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel niet
aangeeft of het de Hoge Militieraad
verwijt dat hij de beslissing niet in
openbare zitting uitgesproken heeft
dan wei hij de regel inzake de openbaarheid van de terechtzittingen
heeft geschonden;
Dat het middel in de eerste veronderstelling niet ontvankelijk is omdat het op beweringen berust die
worden tegengesproken door een
authentieke vaststelling van de beslissing die eiser niet van valsheid
heeft beticht;
Dat het middel in de tweede veronderstelling faalt naar recht; dat
immers, enerzijds, artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet van toepassing is in dienstplichtzaken, daar
het toepassingsgebied ervan, blijkens de bewoordingen zelf van dat
artikel, beperkt is tot zaken waarin
de rechtbank burgerlijke rechten en
verplichtingen moet vaststellen of
de gegrondheid van een strafvervolging moet bepalen;

Dat, anderzijds, de grondwettelijke regel inzake openbaarheid van
de terechtzittingen enkel geldt voor
de rechtbanken van de rechterlijke
orde; dat hij aileen geldt voor de
met eigenlijke rechtspraak belaste
administratieve rechtscolleges als
een bijzondere wettekst zulks bepaalt, wat niet het geval is in dienstplichtzaken;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
2 mei 1994 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal.
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KAMER -

3 mei 1994

1° MISDRIJF -

TOEREKENBAARHEID
RECHTSPERSONEN - VERANTWOORDELIJKE
IN EEN ONDERNEMING.

2° VERVOER

GOEDERENVERVOER LANDVERVOER, WEGVERVOER
VOOR·
SCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD- ONDERNE·
MING - STRAFBEPALING - VERANTWOORDE·
LIJKE.

1° en 2° Wanneer een natuurlijke persoon
is gedagvaard om als werkgever het
werk van de bestuurders niet zodanig te
h_ebben georganiseerd dat zij de bepalmgen van de E.E.G.-verordeningen
3820 en 3821 van 20 december 1985 kunnen naleven, is naar recht niet verantwoord het vonnis dat hem van die tenJastelegging vrijspreekt op grond dat hij
niet.'!e werkgever is, zonder nate gaan
of hiJ als verantwoordelijke in de onderneming niet strafbaar is voor de in de
telastlegging vermelde feiten (1). (Artt.
1 en 2, § 1, wet 18 feb. 1969, 3 K.B. 13 mei
1987.)
(1) Zie Cass., 2 dec. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I,
355); A. DE NAUW, « La delinquance des per·
sonnes morales et !'attribution de !'infraction a
une person_ne physique par le juge », noot bij
Cass., 2 me1 1990, R.C.J.B., 1992, (550) 571.
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(ARBEIDSAUDITEUR TE BRUGGE
T. VERMOORTEL. V.H. TRANS B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0243.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 januari 1993 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het ambtshalve aangevoerde mid- ·
del: schending van de artikelen 145 en
182 van het Wetboek van Strafvordering,
1 en 2, § 1, van de wet van 18 februari
1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen
en akten inzake vervoer over de weg, de
spoorweg of de waterweg, en 3 van het
koninklijk besluit van 13 mei 1987 houdende uitvoering van de E.E.G.-verordening 3820/85 van 20 december 1985 tot
harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer :

Overwegende dat in correctionele
of politiezaken de feitenrechter verplicht is uitspraak te doen over een
regelmatig bij hem aanhangig gemaakt feit en, met eerbiediging van
het recht van verdediging, aan dat
feit de juiste wettelijke omschrijving te geven;
Overwegende dat de artikelen 1
en 2, § 1, van de wet van 18 februari
1969 en 3 van voornoemd koninklijk
besluit van 13 mei 1987 strafbaar
stellen iedere persoon die, met overtreding van artikel 15.1 van de
E.E.G.-verordening 3820/85 van 20
december 1985 tot harmonisatie van
bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer, als verantwoordelijke van een onderneming verzuimd heeft het werk van
de bestuurders zodanig te regelen
dat de desbetreffende bepalingen
van deze verordening en van de verordening 3821/85 konden worden nageleefd;
Dat de appelrechters, door op
grand van de in de dagvaarding vermelde telastlegging de strafbaarheid
van de feiten te beperken tot de natuurlijke persoon die de hoedanigheid heeft van werkgever, zonder na

te gaan of eerste verweerder als verantwoordelijke in de onderneming
strafbaar is voor de in deze telastlegging vermelde feiten, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;

Om die redenen, zonder dat er
grand is om de door eiser aangevoerde middelen te onderzoeken,
vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Veurne, zitting houdende in
hager beroep.
3 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Goethals - Anderluidende conclusie (2) van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. G.
Soete, Brugge.

Nr.

214
2"

KAMER -

3 mei 1994

VERLATING VAN FAMILIE-

OPZETBEOORDELING DOOR DE FElTENRECHTER IN AANMERKING TE NEMEN FElTELIJKE GEGEVENS - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN.

(2) Het O.M. was van mening dat de door eiser aangevoerde middelen niet tot cassatie
konden leiden, nu uit de tekst van de tenlastelegging bleek dat de feiten aan eerste
verweerder slechts werden ten laste gelegd in
zijn hoedanigheid van werkgever, en niet als
strafrechtelijk verantwoordelijke voor tweede
verweerster.
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Nr. 215

Naar recht verantwoord is de beslissing
van de appelrechters die, bij de beoordeling van eisers opzet bij het zich
schuldig maken aan verlating van familie dezelfde feitelijke gegevens in
aanmerking nemen als bij de beoordeJing van zijn opzet om zijn onvermogen te bewerken, oak indien de strafvordering op grand van dit laatste
wanbedrijf verjaard is. (Art. 391bis
Sw.)
(C ... )
ARREST

(A.R. nr. P.94.0331.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1994 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het tweede middel, voor
zover het betrekking heeft op de
veroordeling wegens de telastlegging B:
Overwegende dat de appelrechters
met de motieven vermeld op de zevende en de achtste bladzijde van
het arrest uiteenzetten waarom zij
van oordeel zijn dat eiser van 13
mei 1987 tot 23 juli 1987 voldoende
inkomsten had om zijn onderhoudsverplichtingen na te komen; dat zij
wat de periode vanaf 24 juli 1987 betreft zeggen : « er (is) in weerwil van
wat (eiser) in conclusie voorhoudt
geen tegenstrijdigheid in de gelijktijdige vervolging en/of veroordeling
voor de tenlasteleggingen A en B,
evenmin betekent deze gelijktijdige
vervolging een schending van zijn
rechten van verdediging nu zoals
hiervoor uiteengezet werd (eiser) uit
vrije wil en met bedrieglijk oogmerk
geweigerd heeft inkomsten te verwerven en derhalve uit vrije wil insolvabel is geworden en gebleven.
Dit impliceert uiteraard dat hij onvrijwillig in gebreke is gebleven het
onderhoudsgeld te betalen. Daarenboven zelfs wanneer hij in deze periode over geld geschikte zoals vb.

zijn tegoed op rekening courant bij
de C.V. Maryves heeft hij niet aangewend om zijn achterstallige betalingen aan onderhoudsgeld aan te
zuiveren. Ook dit wijst op de manifeste onwil van (eiser) om aan zijn
meest essentitHe verplichtingen te
voldoen »;
Dat de appelrechters met deze
motivering, enerzijds, de feitelijke
gegevens die ze in aanmerking nemen bij de beoordeling van eisers
opzet bij het plegen van de feiten
van de telastlegging A hernemen bij
de beoordeling van zijn opzet bij het
plegen van de feiten van de telastlegging B; dat de omstandigheid dat
de strafvordering wegens de telastlegging A vervallen zou zijn door
verjaring hieraan niet in de weg
staat; dat ze ermee, anderzijds, ook
latere feiten in aanmerking nemen
bij de beoordeling van eisers opzet.
bij het plegen van de feiten der telastlegging B;
Overwegende dat de appelrechters
aldus eisers verweer verwerpen,
daardoor zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
3 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. Soete,
Brugge.

Nr. 215
2•

KAMER -

3 mei 1994

BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ -

MAATBESCHER·
BEVOEGD·
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HElD WEDEROPNEMING VAN EEN OP .
PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE - WETTIGHEID - VEREISTE.

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde gei"nterneerde, op vordering van de
procureur des Konings, weder opgenomen is in een psychiatrische afdeling, '
kan de commissie tot bescherming van
de maatschappij de wederopneming
van de betrokkene in een door haar
aangewezen instelling slechts bevelen,
als zij in haar beslissing vaststelt dat
de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn (1). (Art. 20 Wet Bescherming Maatschappij.)
(V... D ... B ... )
ARREST

(A.R. nr. P.94.0403.N)

Nr. 215

een inrichting die zij aanwij st; dat
de commissie echter vooraf dient na
te gaan of de voorwaarden voor de
wederopneming vervuld zijn en
zulks in haar beslissing dient vast
te stellen;
Overwegende dat de commissie te
dezen considereert dat eiser « op
proef in vrijheid werd gesteld voor
een termijn van drie jaar waaraan
volgende voorwaarden verbonden
waren : - niet van verblijfplaats
veranderen zonder de voorafgaande
toelating van de Commissie - van
algemeen goed gedrag zijn. Gelet
op : het sociaal verslag van de regio
Antwerpen betreffende de reclassering » en beslist « het verzoek tot invrijheidstelling op proef (te verwerpen) »;

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 maart 1994 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent;

Overwegende dat uit die redengeving niet blijkt welke voorwaarde
van de invrijheidstelling op proef
door eiser niet in acht werd genomen;

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 149 van
de Grondwet en 20 van de Wet tot Bescherming van de Maatschappij :

Dat de beslissing derhalve niet
naar recht is verantwoord;

Overwegende dat, krachtens artikel 20 van de Wet tot Bescherming
van de Maatschappij, een op proef
in vrijheid gestelde ge'interneerde
op vordering van de procureur des
Konings opnieuw in een psychiatrische inrichting kan worden opgenomen, indien in zijn gedragingen
of geestestoestand een gevaar voor
de maatschappij waarneembaar is,
met name wanneer hij de hem opgelegde voorwaarden niet in acht
neemt; dat de commissie tot bescherming van de maatschappij vervolgens uitspraak doet over de wederopneming van de betrokkene in
(1) Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 9448 (A.C.,
1984-85, nr. 493); 21 okt. 1992, A.R. nr. 226
(ibid., 1991-92, nr. 683).

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de anders samengestelde commissie
tot bescherming van de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Gent.
3 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Goethals - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.
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Nr. 216
Nr. 216

(VAN GEYSEGHEM)
ARREST ( vertaJing)

2°

KAMER -

1° VONNISSEN

4 mei 1994

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERJNG - VERZET
- TERECHTZITTJNG - BEKLAAGDE - VERSCHJJNING - VERTEGENWOORDIGING DOOR
EEN ADVOCAAT.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERECHTZITTJNG - BEKLAAGDE
- VERSCHIJNING - VERTEGENWOORDIGING
DOOR EEN ADVOCAAT.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERZET
- TERECHTZITTING - BEKLAAGDE - VERSCHIJNING - VERTEGENWOORDIGING DOOR
EEN ADVOCAAT - DEBAT OVER EEN EXCEPTIE - VERJARING.

4° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERZET - TERECHTZITTING
- BEKLAAGDE - VERSCHIJNJNG - VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT.

1° en 2° Het bepaalde in art. 185, § 2, Sv.

i.v.m. de verschijning van de beklaagde, is van toepassing op de bij verstek
veroordeelde die verschijnt op het door
hem gedane verzet (1). (Impliciet.)
(Artt. 185, § 2, 188 en 208 Sv.)
3° en 4° De verjaring is geen exceptie of

tussengeschil dat de zaak zelf niet
raakt, in de zin van art. 185, § 2, Sv.
(2). (Art. 21 V.T.Sv.; art. 185, § 2, Sv.)
(1) Zie Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, biz.
361).
(2) Ret geannoteerde arrest beklemtoont
dat, « wanneer wegens een misdrijf waarop
een hoofdgevangenisstraf gesteld is een strafvordering ingesteld is bij de feitenrechters, de
beklaagde zich krachtens art. 185, § 2, (Sv.) en-.
kel door een advocaat mag Iaten vertegenwoordigen " in de batten die slechts betrekking
hebben op een exceptie, op een tussengeschil
dat de zaak zelf niet raakt, of op de burgerlijke belangen" ».
De wet staat dus de vertegenwoordiging
door een advocaat niet toe vanaf het ogenblik
waarop de debatten betrekking hebben op een
exceptie; vereist is dat zij slechts betrekking

{Zie vervolg noot op volgende kolom.)

(A.R. nr. P.93.1456.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat eiseres door het
hof van beroep, bij het arrest van 14
juni 1993, bij verstek is veroordeeld
tot een gevangenisstraf van drie
jaar en een geldboete van 1000
frank wegens handel in verdovende
middelen; dat zij verzet heeft gedaan binnen de buitengewone termijn en dat het bestreden arrest, na
erop te hebben gewezen dat het verzet « regelmatig was naar de vorm
en binnen de wettelijke termijn ingesteld was », beslist dat « nu de
verzetdoende partij (thans eiseres)
niet verschijnt op de door haar vastgestelde terechtzitting en niet doet
blijken van overmacht die het haar
onmogelijk maakt in persoon te verschijnen », het verzet ong.edaan
moet worden verklaard;
Overwegende dat eiseres aanvoert
dat haar advocaat tegenwoordig was
op de zitting en dat het hof van beroep, door zich ertegen te verzetten
dat hij zijn cW~nte vertegenwoordig(Vervolg noot van vorige kolom.)
hebben op een exceptie (op een tussengeschil
dat de zaak zelf niet raakt of op de burgerlijke
belangen).
De verjaring wordt over het algemeen beschouwd als een exceptie. Is zij het in de zin
van voornoemd art. 185, § 2? Ret is ongetwijfeld beter om, alvorens te proberen een antwoord te vinden op die vraag, haar anders te
formuleren en de vraag te stellen of debatten
die uitsluitend betrekking hebben op de verjaring wei denkbaar zijn in het dagelijkse reilen
en zeilen van onze rechtscolleges.
Bij uitzondering misschien, maar niet in de
regel.

{Zie vervolg noot op volgende biz.)
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de en conclusies neerlegde betreffende de verjaring van de strafvordering, dus betreffende « een exceptie die de zaak zelf niet raakt », de
artikelen 185, 188, 211 van het Wethoek van Strafvordering schendt
alsook het algemeen beginsel inzake
het recht van verdediging miskent;
Overwegende dat, wanneer wegens een misdrijf waarop een hoofdgevangenisstraf staat een strafvordering is ingesteld bij de feitenrechters, de beklaagde zich krachtens voornoemd artikel 185, § 2,
enkel door een advocaat mag laten
vertegenwoordigen « in debatten die
slechts betrekking hebben op een
exceptie, op een tussengeschil dat
de zaak zelf niet raakt, of op de burgerlijke belangen »;
Overwegende dat in de zin van
die wetsbepaling de verjaring geen
exceptie of tussengeschil is dat de
zaak zelf niet raakt;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid
(Vervolg noot van vorige biz.)
Een uitzonderlijk geval zou zich voordoen
wanneer verzet zou worden gedaan tegen een
vonnis dat de beklaagde dertig jaar geleden
bij verstek veroordeeld heeft wegens fietsdiefstal. Is dat geen schoolvoorbeeld?
Meestal zal de rechter in de praktijk pas uitspraak kunnen doen over de verjaring nadat
hij de feiten zelf heeft onderzocht. De onderhavige zaak is een sprekend voorbeeld hiervan.
Eiseres is door het hof van beroep, bij arrest
van 14 juni 1993, bij verstek veroordeeld wegens handel in verdovende middelen tussen 22
juni 1966 en 21 maart 1987. Tussen laatstgenoemde datum en de datum van de veroordeling bij verstek zijn meer dan zes jaar verlopen. Aangezien de verjaringstermijn toen nog
geen vijf jaar maar drie jaar was, wat het misdrijf noodzakelijkerwijze verjaard op de datum van het verstekarrest, behoudens schorsing.
Te dezen bleek uit de rechtspleging dat er
een schorsing geweest was, omdat eiseres
reeds in eerste aanleg bij verstek veroordeeld
was en verzet gedaan had binnen de buitengewone termijn, ongeveer viereneenhalve maand
na de betekening van het vonnis van de correctionele rechtbank.
{Zie vervolg noot op volgende kolom.)

Nr. 217

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

Om die _ redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R.
Verstraeten, Brussel.

Nr. 217
2" KAMER - 4 mei 1994

1o VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
RECHTSPLE-

(Vervolg noot van vorige kolom.)
Uit de vergelijking van de data valt af te leiden dat, zo het hof van beroep beslist heeft
dat feiten, die, blijkens de telastlegging, gepleegd waren op 20 maart 1987, werkelijk bewezen waren, en zo er bovendien een verjaringstuitende daad is verricht net v66r het
einde van het derde jaar, die feiten niet verjaard waren op 14 juni 1993, datum van het
verstekarrest, en de feiten die dagtekenen van
v66r de telastlegging evenmin verjaard waren,
voor zover het hof van beroep heeft vastgesteld
dat laatstgenoemde feiten, gesteld dat ook zij
bewezen waren, uit hetzelfde opzet voortkwamen.
Zo het hof van beroep daarentegen heeft beslist dat aileen de feiten van juni of juli 1986
bewezen waren, dan blijkt dat de feiten, onclanks de hierboven vermelde schorsing, noodzakelijkerwijs verjaard waren op de datum
van het verstekarrest.
In een dergelijke veronderstelling, die geen
schoolvoorbeeld is maar die in de praktijk
vaak voorkomt, moet de rechter de feiten eerst
onderzoeken, beslissen welke bewezen zijn en
welke niet en pas dam·na mag hij, rekening
houdend met de datum van de door hem bewezenverklaarde feiten, oordelen of de feiten
a! dan niet verjaard zijn. Hij kan onmogelijk
laatstgenoemde beslissing met kennis van zaken wijzen aan het einde van debatten die enIre! over de verjaring zouden gaan.
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Nr. 218

GING - DOSSIER - MEDEDELING AAN DE
VERDEDIGING - WIJZE.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5 ART. 5.4 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING RECHTSPLEGING - DOSSIER - MEDEDELING AAN DE
VERDEDIGING - WIJZE.

1o en 2° Noch art. 30 Wet Voorlopige
Hechtenis 20 juli 1990 noch art. 5.4
E. V.R.M. bepalen dat het dossier aan
de verdachte moet worden medegedeeld v66r de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan overeenkomstig art.
21, § 3, van die wet inzage heeft kunnen nemen v66r de terechtzitting van
de raadkamer, tenzij nadien nieuwe
stukken bij het dossier zijn gevoegd
(1).
(LACAJ)
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noemde wet inzage heeft kunnen
nemen v66r de terechtzitting van de
raadkamer, tenzij nadien nieuwe
stukken bij het dossier zijn gevoegd,
wat te dezen niet wordt aangevoerd
en evenmin blijkt uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan;
Dat voor het overige geen schending van eisers recht van verdediging kan worden afgeleid uit de in
het middel aangevoerde omstandigheden, aangezien eiser op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling verklaard heeft
zelf zijn verweer te willen voeren
zonder de bijstand van de raadsman;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0556.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 april 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;

Overwegende dat noch artikel 30
van de wet van 20 juli 1990 noch artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat het dossier aan de
verdachte moet worden medegedeeld v66r de terechtzitting van de
kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moet doen over de
handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan overeenkomstig artikel 21, § 3, van voor(1) Zie Cass., 10 juni 1992, A.R. nr. 14, en 14

okt. 1992, A.R nr. 260 (A.C., 1991-92, nrs. 530
en 666).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 mei 1994 - 2" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. A. Verhoeven,
Brussel.

Nr. 218
1e

KAMER -

5 mei 1994

OVERHEIDSOPDRACHT
(WERKEN,
LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN -

TOE-
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PASSING OP DE MEDECONTRACTANT VAN DE
PUBLIEKRECHTELIJKE PERSOON.

Geen enkele wettelijke bepaling stelt de
toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, vastgeJegd bij M.B. van 10 aug. 1977, op de
medecontractant van de publieki·echteJijke persoon afhankelijk van de voorwaarde dat hij die voorwaarden heeft
aangenomen en dat in de akte tot vaststelling van het akkoord tussen de partijen naar die algemene aannemingsvoorwaarden wordt verwezen; die algemene aannemingsvoorwaarden zijn in
de regel toepasselijk op de publiekrechtelijke persoon en zijn medecontractant alleen wegens het feit dat
over een bij de wet van 14 juli 1976 geregelde opdracht een overeenkomst is
gesloten (1).
(STAD CHARLEROI T. CALLUT E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.0412.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1993 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en
diensten, 2, 3, 50, § 1, van het koninklijk
besluit van 22 april 1977 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, Ieveringen en diensten en
18, § 2, van het ministerieel besluit van
10 augustus 1977 houdende vaststelling
(1) Zie, m.b.t. de periode v66r de wet van 14
juli 1976, en het K.B. van 22 april 1977, Cass.,
11 dec. 1986, A.R. nr. 7618 (A.C., 1986-87, nr.
224); zie M.A. FLAMME, A. DE GRAND'RY en P.
MATHE!, Commentaire pratique de fa regiementation des marches publics, 4de uitg., 19'78,
nr. 103, blz. 247; M.A. FLAM~IE, P. MATHE! en P.
FLAMME, ibid., 5de uitg., 1986, nrs. 101 en 103,
104; P. HENRY, « Le champ d'application du cahier general des charges de l'Etat », noot onder burg. Luik, 6 feb. 1986, J.L., 1986, 648; P.
lVIATHEi, noot onder Brussel, 13 maart 1986,
Entr. et Dr., 1986, 176, P. FLAMME, noot onder
Cass., 11 dec. 1986, Entr. et Dr., 1987, 230.

Nr. 218

vim de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van
werken, leveringen en diensten.

doordat het arrest vaststelt dat : « uit
de gegevens van de zaak volgt dat, ten
gevolge van een beslissing van 18 september 1978 van het gemeentebestuur
van Charleroi waarbij de gei'ntimeerden
worden aangewezen om een antwerp
voor het geheel van het onderzoek, studie en architectonische opdrachten op te
stellen, met het oog op een stadskernher~
nieuwing van de wijk van de put nr. 25,
genaamd "dit Pechon ", te Couillet-Marcinelle, een overeenkomst, "honorariumcontract" genaamd, tussen de partijen is
gesloten, luidens welke de gei'ntimeerden
zich inzonderheid ertoe verbonden: 1° in
samenwerking met de stad Charleroi de
hernieuwing van het bewuste stadsdeel
te bestuderen; 2° onder hun aansprakeIijkheid, voor rekening van de opdrachtgever, de plannen, opmetingen, bestekken; aannemingsvoorwaarden en aile
andere plichten uit te voeren, die tot hun·
bevoegdheid behoren om het mijnterrein
te saneren; 3° de werken te leiden tot de
eindoplevering »; en met betrekking totdie overeenkomst beslist dat : « ter uitvoering van artikel1, § 1 van de wet van
14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
Ieveringen en diensten, artikel 50 van
het koninklijk besluit van 22 april 1977
bepaalt dat de overheidsopdrachten inzake ingenieurskunst, bouwkunst, studie
en andere gelijkwaardige opdrachten
overheidsopdrachten zijn en derhalve onder toepassing van dit besluit vallen », ·
en vervolgens verklaart dat de rechtsvorderingen van de verweerders op grond
van die overeenkomst, ontvankelijk zijn,
met afwijzing van het door eiseres opgeworpen middel, hieruit afgeleid dat de
rechtsvordering bepaald bij artikel 18,
§ 2, van het ministerieel besluit van 10
augustus 1977 houdende vaststelling van
de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken,
leveringen en diensten, verjaard is, op
grand « dat evenwel uit artikel 3 van genoemd besluit - te weten het koninklijk
; besluit van 22 april 1977 - volgt dat de
bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten contractuele en geen dwingende reglementaire bepalingen zijn (...); dat
daaruit volgt dat de van het gemeen
recht afwijkende bepalingen die de overheidsopdrachten regelen niet ambtshalve
van toepassing zijn in de contracten van
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overheidsopdrachten, dat zij voor de medecontractant van de overheid aileen
dwingend zijn als hij ze uitdrukkelijk of
stilzwijgend heeft aanvaard, en dat de
opdrachtgever, bij gebreke van verwijzing in bet 11 instrumentum 11 dat de rechten en verplichtingen van de partijen in
de opdracht vastlegt, de bepalingen van
de algemene aannemingsvoorwaarden en
inzonderheid bet vervalbeding uit artikel
18 van bet ministerieel besluit van 10 augustus 1977, niet kan aanvoeren (...) »om
daaruit af te leiden : « dat te dezen, de
bedingen van bet honorariumcontract de
voorwaarde van de opdracht volledig
hebben geregeld, zonder dat er uitdrukkelijk noch impliciet naar de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten is verwezen; dat appellante bijgevolg ten onrechte betoogt dat
de vorderingen van de huidige gei"ntimeerden niet ontvankelijk waren omdat
de gedinginleidende dagvaarding haar
niet werd betekend binnen de termijn
van een jaar, die op straffe van verval is
opgelegd bij artikel 18, § 2, van bet ministerieel besluit van 10 augustus 1977 »,

tezwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van
de wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, bepaalt dat de genoemde wet en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn op
de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die gegund
zijn in naam van de Staat en van elk ander publiekrechtelijk persoon; volgens
artikel 50, § 1, van bet koninklijk besluit
van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, genamen ter uitvoering van de wet van 14 juli 1976, de overheidsopdrachten inzake
bouwkunst, studie en andere gelijkaardige opdrachten overheidsopdrachten van
diensten zijn, die derhalve onder de toepassing van die wet en van haar uitvoeringsbesluiten vallen; volgens artikel 2
van genoemd koninklijk besluit de voorwaarden betreffende de gunning en de
uitvoering van overheidsopdrachten nader worden bepaald door de algemene
aannemingsvoorwaarden, vastgesteld bij
besluit van de eerste minister; dat besluit op 10 augustus 1977 is genomen;
geen van die wettelijke of reglementaire
bepalingen de toepassing van de bij ministerieel besluit van 10 augustus 1977
vastgelegde algemene aannemingsvoorwaarden op de medecontractant van de
publiekrechtelijke persoon afhankelijk
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stelt van de vereiste dat laatstgenoemde
die algemene voorwaarden uitdrukkelijk
of stilzwijgend, anders dan door bet sluiten van de overeenkomst, heeft aangenomen, en evenmin van een verwijziging
in bet « instrumentum » van bet contract
naar de algemene aannemingsvoorwaarden, doch met betrekking tot die toepassing een onderscheid maakt tussen de
publiekrechtelijke persoon, enerzijds, en
zijn medecontractant, anderzijds; die bedingen bijgevolg toepasselijk zijn door
bet louter feit van bet sluiten van een
contract betreffende een opdracht geregeld bij de wet van 14 juli 1976 met de
publiekrechtelijke persoon, behoudens
uitzonderlingen die te dezen niet ter zake dienend zijn; die regels van openbare
orde zijn; de contractuele aard van die
algemene aannemingsvoorwaarden aileen impliceert dat zij pas toepasselijk
zijn als de medecontractant van de publiekrechtelijke persoon een contract
sluit betreffende een opdracht die geregeld wordt door de wet van 14 juli 1976,
maar geenszins dat een akkoord van die
medecontractant, dat onderscheiden is
van bet sluiten van een contract, daartoe
vereist is; daaruit volgt dat bet arrest,
door te weigeren de algemene aannemingsvoorwaarden op bet litigieuze contract toe te passen op grand dat de verweerders uitdrukkelijk noch stilzwijgend
akkoord zouden zijn geweest om hun
contract door die bedingen te doen regelen, en dat in bet « instrumentum • van
bet contract geen enkele verwijzing
daarnaar zou zijn gemaakt, de artikelen
1 van de wet van 14 juli 1976, 2, 3 en 50,
§ 1, van bet koninklijk besluit van 22
april 1977 schendt;

tweede onderdeel, ...

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 1 van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten bepaalt dat die opdrachten
in naam van de Staat en van elk ander publiekrechtelijk persoon, worden gegund na mededinging en op
een forfaitaire grondslag, volgens de
wijzen bepaald in deze wet, waarbij
de inrichting van deze onderscheiden procedures voor het gunnen van
de opdrachten bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit
wordt vastgesteld;
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Overwegende dat volgens artikel 2
van het koninklijk besluit van 22
april 1977, de voorwaarden betreffende de gunning en de uitvoering
van overheidsopdrachten nader worden bepaald door inzonderheid de
algemene aannemingsvoorwaarden,
vastgesteld bij besluit van de Eerste
Minister; dat artikel 3 preciseert dat
de algemene aannemingsvoorwaarden de algemene contractuele bepalingen bevatten van de opdrachten
en dat zij toepasselijk zijn op alle
opdrachten met een geraamd bedrag hoger dan 400.000 frank; dat
het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen
en diensten vaststelt;
Overwegende dat geen enkele
wettelijke bepaling de toepassing
van die algemene aannemingsvoorwaarden op de medecontractant van
de publiekrechtelijke persoon afhankelijk stelt van de voorwaarde dat
hij die voorwaarden heeft aangenomen en dat in de akte tot vaststelling van het akkoord tussen de partijen naar die algemene aannemingsvoorwaarden wordt verwezen;
dat de algemene aannemingsvoorwaarden in de regel toepasselijk
zijn op de publiekrechtelijke persoon en zijn medecontractant alleen
wegens het feit dat over een bij de
wet van 14 juli 1976 geregelde opdracht een overeenkomst is gesloten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het litigieuze contract een
opdracht uitmaakt die, ingevolge artikel 50 van het koninklijk besluit
van 22 april 1977, onder toepassing
van dit besluit valt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat die laatstgenoemde bepalingen « niet ambtshalve van toepassing zijn in de contracten van overheidsopdrachten, dat zij voor de
medecontractant van de overheid aileen dwingend zijn als hij ze uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aanvaard, en dat de opdrachtgever, bij
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gebreke van verwijzing in het " instrumentum" dat de rechten en verplichtingen van de partijen in de opdracht vastlegt, de bepalingen van
de algemene aannemingsvoorwaarden, en inzonderheid het vervalbeding uit artikel 18 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977,
niet kan aanvoeren »;
Dat het arrest, nu het op grond
van die overwegingen verklaart dat
artikel 18, § 2, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977, te dezen niet toepasselijk is, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
5 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, procureur-generaal
- Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en
Simont.
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RIAE • VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN
BEROEP OM HET GESCHIL TE BESLECHTEN.

Wanneer het hof van beroep, appelgerecht voor de beslissingen zowel van
de rechtbank van eerste aanleg als
van de rechtbank van koophandel,
kennis neemt van een hager beroep tegen een vonnis van de rechtbank van
koophandel, die over de zaak zelf uitspraak heeft gedaan, is het, ingevolge
de devolutieve kracht van het hager
beroep, bevoegd om het geschil te beslechten, zelfs als de eerste rechter ratione materiae niet bevoegd was (1).
(Art. 1068 Ger.W.)
(SEPULCHRE T. AYRTON AND PARTNERS LTD.
VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. C.93.490.F}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over de door verweerster opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : het middel is zonder belang :
Overwegende dat het arrest erop
wijst « dat (verweerster) uiteenzet
·dat zij sedert verschillende j aren de
aan- en verkoop van cadmium financiert voor rekening van (eiser), die
daardoor aanzienlijke winsten heeft
geboekt door de koersverschillen
tussen de aankoop- en verkoopprijs
van het cadmium », en vervolgens
oordeelt « dat de verrichtingen, zoals ze zijn beschreven, uiteraard daden van koophandel zijn die beantwoorden aan de in artikel 2 van het
Wetboek van Koophandel gestelde
criteria : het betreft, immers, de speculatieve aankoop van koopwaren
om ze weder te verkopen; die daden
zijn bovendien voor (eiser) geen
daad die het accessorium vormt van
een daad van burgerlijke aard (...) >>;
(1) Zie Cass., 3 maart 1989, A.R. nr. 6002
(A.C., 1988-89, nr. 378).
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Dat het arrest daaruit afleidt dat
de rechtbank van koophandel (... )
bevoegd was om kennis te nemen
van onderhavige rechtsvordering,
ongeacht of (eiser) de hoedanigheid
van handelaar bezat »;
Overwegende dat het middel betoogt dat eiser niet de hoedanigheid
van handelaar bezat en dat de
rechtbank van koophandel dus niet
bevoegd was om kennis te nemen
van het geschil;
Overwegende dat het hof van beroep, zelfs indien de eerste rechter
ratione materiae onbevoegd was, als
appelrechter zowel van de rechtbank van eerste aanleg als van de
rechtbank van koophandel, bevoegd
was om, ingevolge de devolutieve
kracht van het hoger beroep, kennis
te nemen van het geschil;
Dat het middel bijgevolg niet tot
vernietiging kan leiden;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter - ·
Verslaggever: de h. Parmentier - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu,
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Delahalye.
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- TUCHTVERVOLGING VOOR EEN PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS.

Wanneer een apotbeker voor een provinciale raad van de Orde van Apothekers
dient te verscbijnen wegens de telastlegging : de eer en de bescbeidenheid
van bet beroep in bet gedrang te bebben gebracbt door bet toepassen, in de
apotheek waarvan bij titularis is, van
een directe en systematische korting,
en de raad zijn mening over zijn bouding voordien reeds kenbaar heeft gemaakt door, na onderzoek van een proces-verbaal van verboor, te oordelen
dat bij bet ten laste gelegde feit beeft
erkend, doet laastgenoemde omstandigbeid bij de apotheker en bij derden
een gewettigde verdenking ontstaan
nopens de strikte objectiviteit en onpartijdigbeid van die raad; bet Hoi onttrekt
de zaak bijgevolg aan die raad en
beveelt de verwijzing van die zaak naar
een raad van een andere provincie (1).
(Artt. 648, 2o, 650 en 658).
(J ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. D.94.005.F)

HET HOF; - Gelet op het met redenen omkleed · en ondertekend
verzoekschrift, dat op 28 februari
1994 door mr. Kirkpatrick, advocaat
bij het Hof, ter griffie van
het Hof is neergelegd, waarbij
verzoekster vraagt dat de tuchtvervolging tegen haar aan de raad van
de Orde van Apothekers van
de provincie Namen wordt onttrokken;
Overwegende dat verzoekster op
28 februari 1994 voor de raad van de
Orde van Apothekers van de provincie N amen diende te verschij nen
wegens de volgende telastlegging :
« de eer en de bescheidenheid van
het beroep in het gedrang te hebben
gebracht door het toepassen, in de
apotheek (waarvan zij) titularis is,
(1} Zie Cass., 30 april 1990, A.R. nr. 7164
(A.C., 1989-90, nr. 514).

van een directe en systematische
korting »;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de zitting van de raad
van 10 augustus 1992 volgt dat de
raad zijn mening over de houding
van verzoekster reeds kenbaar heeft
gemaakt door, na onderzoek van het
proces-verbaal van haar verhoor, dat
op 14 juli 1992 is opgesteld, te oordelen dat eiseres het feit dat haar
thans ten laste wordt gelegd heeft
erkend;
Overwegende dat die omstandigheid bij verzoekster en bij derden
een gewettigde verdenking kan doen
ontstaan nopens de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van die raad;
Dat de vordering tot verwijzing
bijgevolg dient te worden aangenomen;

Om die redenen, onttrekt de zaak
aan de raad van de Orde van Apothekers van de provincie Namen; beveelt de verwijzing van de zaak
naar de raad van de Orde van Apothekers van de provincie Luik; veroordeelt de Orde van Apothekers in
de kosten.
5 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h.
Velu, procureur-generaal - Advocaat :
mr. Kirkpatick.
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RECHTER - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE
- VORDERING TOT ONTTREKKING.

Wanneer het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat
Hof tot onttrekking van een zaak aan
een onderzoeksrechter, oordeelt dat de
in die vordering aangevoerde omstandigheden, bij de partijen of bij derden
gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van alle magistraten van de
rechtbanken van eerste aanleg van het
rechtsgebied, onttrekt het de zaak aan
die onderzoeksrechter en beveelt het
de verwijzing ervan naar de onderzoeksrechter van een rechtbank van
eerste aanleg van een ander rechtsgebied, die hierover verslag zal uitbrengen voor de raadkamer van die rechtbank (1). (Artt. 542 en 545 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE GODEFROID, GOSSIAUX, LAROSE, CARLIER, DUFRANE)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0636.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uit~en te
zetten dat bij de onderzoeksrechter
Delmarche te Charleroi drie gevoegde z~ken aanhangig zijn gemaakt
waarm de volgende personen worden verdacht: 1) Godefroid Guy geboren op 31 mei 1946 te Pironchamps, 2) Gossiaux Michel geboren op 17 juli 1943 te Leu~en 3)
Larose Jacques, geboren op 5 m~art
1941 te Manage, 4) Carlier Richard
geboren op 6 april 1927 te Chapelle~
lez-Herlaimont, 5) Dufrane Chris(1) Zie Cass., 19 feb. 1986, A.R. nr. 4956

(A.C., 1985-86, nr. 400).
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tian, geboren op 10 november 1949
te Charleroi. Een aanhoudingsbevel
is uitgevaardigd tegen Michel Gossiaux op 26 april 1994, tegen Jacques
Larose op 27 april 1994, tegen Richard earlier op 28 april 1994 en tegen Christian Dufrane op 3 mei
1994. De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi
heeft de voorlopige hechtenis van
Michel Gossiaux en Jacques Larose
gehandhaafd op 29 april 1994 en die
van Richard earlier op 3 mei 1994.
Jacques Larose he eft hoger beroep
ingesteld op 1 mei 1994 en Richard
Carlier op 3 mei 1994, zodat het Hof
van Beroep te Bergen, kamer van
inbeschuldigingstelling, thans uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis
van de twee laatstgenoemde verdachten.
Het dossier van onderzoeksrechter Delmarche te Charleroi heeft de
nrs. 796/93, 174/94 en 175/94 (parketnotities Charleroi nrs. 20.97 .895.93,
70.95.262.92 en 25.01.4668.94). De zaken betreffende de voorlopige hechtenis, die bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Bergen aanhangig zijn gemaakt, dragen, wat de zaak Jacques
Larose betreft, de nrs. J.I. 796/3 parketnotitienr. 25.01.4668.94 en, wat
de zaak Richard Carlier betreft, de
nrs. J.I. 175/94 en parketnotitienr.
25.01.4668.94.
De verdachte Richard Carlier is
lid van de bestendige deputatie en
voorzitter van de provincieraad van
de provincie Henegouwen. De raadsheren in de hoven van beroep en de
voorzitters en ondervoorzitters van
de rechtbanken van eerste aanleg
worden, luidens artikel 151, tweede
lid, van de Grondwet, door de Koning benoemd uit tWee lijsten van
twee kandidaten, waarvan de ene,
voor de magistraten van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te
Bergen, door de provincieraad van
Henegouwen wordt voorgelegd; Bijgevolg verkeren alle ma~istraten
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van de rechtbanken van eerste aanleg van dat rechtsgebied in de onmogelijkheid om hun rechtsmacht
uit te oefenen, zonder althans bij de
partijen of bij derden gewettigde
verdenking te wekken aangaande
hun onpartijdigheid of aangaande
de strikte objectiviteit van hun beslissingen. Die verdenking wordt te
dezen nog verstrekt door artikelen
die kortgeleden in de pers verschenen zijn. Derhalve bestaat er grond
om de zaak te onttrekken aan de
thans daarmee belaste onderzoeksrechter te Charleroi en ze te verwijzen naar een onderzoeksrechter van
een rechtbank behorend tot het
rechtsgebied van een ander hof van
beroep en, bijgevolg, ook de bij het
Hof van Beroep te Bergen aanhangig gemaakte zaken aan dat hof te
onttrekken en ze te verwijzen naar
het het hof van beroep van het
rechtsgebied waa.rtoe de onderzoeksrechter behoort bij wie het Hof de
zaak ingevolge de onttrekking aanhangig zal maken. Geen enkele
voorbereidende maatregel lijkt nodig in de huidige stand van de
rechtspleging, zodat de onttrekkingen terstond kunnen worden bevolen. Om die redenen en gelet op de
artikelen 542 en 545 van het Wethoek van Strafvordering, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen :
1) de zaken nrs. 796/93, 174/94 en
175/94 te onttrekken aan de onderzoeksrechter Delmarche van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi en de verwijzing van die
zaken te bevelen naar een onderzoeksrechter van een rechtbank, behorende tot het rechtsgebied van
een ander hof van beroep, die daarover verslag zal uitbrengen voor de
raadkamer
van
laatstgenoemde
rechtbank; 2) de zaken J.I. 796/93,
parketnotitienr. 25.01.4668.94 en J.I.
175/94, parketnotitienr. 25.01.4668.94,
te onttrekken aan het Hof van Beroep te Bergen, en ze te verwijzen
naar het Hof van Beroep van hetzelfde rechtsgebied als de nieuwe
onderzoeksrechter die ingevolge de
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verwijzing van het Hof met de zaak
zal woren belast.
Brussel, 5 mei 1994.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) E. Liekendael »;
Gelet op de artikelen 542 en 545
van het Wetboek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van de vordering,

Om die redenen, onttrekt de zaken nrs. 796/93, 174/94 en 175/94
aan de onderzoeksrechter Delmarche van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi en beveelt de
verwijzing ervan naar de onderzoeksrechter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, die daarover verslag zal uitbrengen voor de
raadkamer van de rechtbank; onttrekt de zaken J.I. 796/93 - parketnotitienr.
25.01.4668.94, en J.I.
175/94, parketnotitienr. 25.01.4668.94,
aan het Hof van Beroep te Bergen
en beveelt de verwijzing ervan naar
het Hof van Beroep te Brussel.
6 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal.
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VORDERING IN RECHTE DEEIGENAAR -

ALS MENADIEN ALS EIGENAAR

De partij die als medeiHgenaar en vervolgens als eigenaar in de zaak is, vor-
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dert alsdan niet in een andere hoedanigheid maar treedt op krachtens een
ander recht (1).
(CLAESSENS E.A. T. DE PROF!')

(A.R. nr. 8267)

6 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. Wauters Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.
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· nietig (1). Partijen kunnen na het ontstaan van een huur van onbepaalde
duur bij gebrek aan huurhernieuwingsaanvraag overeenkomen dat de
huur hernieuwd wordt voor een periode van negen jaar die ingaat bij het
verstrijken van de vorige negenjaarlijkse periode.
(GALLE T. N.V. ELSERIK)
ARREST

(A.R. nr. 8280)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 mei 1992 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Veurne;
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1° HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - BEGRIP, AARD VAN WETGEVING HUURHERNIEUWING - ART. 14, EERSTE LID,
HANDELSHUURWET - DWINGENDE BEPALINGEN - BETREKKELIJKE NIETIGHEID.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUR - EINDE (OPZEGGING, HUURHERNIEUWING, ENZ.) HUURHERNIEUWING - ART. 14,
EERSTE LID, HANDELSHUURWET - DWINGENDE BEPALINGEN - BETREKKELIJKE NIETIGHEID - GEVOLGEN_

1° en 2° Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet, dat de vormvoorschriften regelt
waaraan een aanvraag tot huurhernieuwing moet voldoen, is een bepaling van dwingend recht ten voordele
van de verhuurder; de daarvan afwijkenrle overeen.n:omsten zijn relatief

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet, dat
de vormvoorschriften regelt waaraan een aanvraag tot huurhernieuwing moet voldoen, een bepaling
van dwingend recht is ten voordele
van de verhuurder; dat de daarvan
afwijkende overeenkomsten relatief
nietig zijn;
Dat de partijen bij overeenkomst
die relatieve nietigheid kunnen verzaken en na het ontstaan van een
huur van onbepaalde duur bij gebrek aan huurhernieuwingsaanvraag, kunnen overeenkomen dat de
huur hernieuwd wordt voor een periode van negen jaar die ingaat bij
het verstrijken van de vorige negenjaarlijkse periode;
Overwegende dat artikel 1, § 3,
van de wet van 30 december 1982,
bepaalt dat deze wet niet van toepassing is op de handelshuurovereenkomsten, in de mate waarin
hiervoor bijzondere wettelijke bepalingen gelde ••.
Dat inzake hernieuwing van de
handelshuur een bijzondere regeling

Noot arrest nr. 222 :
(1) Zie A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, V., Zakenrecht, nr. 92.

(1) Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7710 (A.C.,
1991-92, nr. 551).
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is bepaald in de artikelen 13 tot en
met 28 van de Handelshuurwet;
Dat artikel 4, § 1, van de wet van
30 december 1982 geen toepassing
vindt op de overeenkomst van huurhernieuwing van 13 februari 1984;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. Wauters Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Verbist.

Nr. 224
3• KAMER -

9 mei 1994

COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST - NORMATIEVE BEPALINGEN BEG RIP.

De verplichtingen van de contracterende
partijen als bepaald bij art. 13, §§ 2
en 3, van de C.A.O. 25 jan. 1985, gesloten in het Paritair Comite voor het
vervoer en algemeen verbindend verklaard bij K.B. 22 juli 1985, alsmede de
voorschriften vermeld op het als bijlage bij de C.A.O. gevoegde model van
dagelijks prestatieblad met betrekking
tot de rechtsgeldigheid en de bewijslast, zijn normatieve bepalingen (1).
(1) Zie : Actuele problemen van het Arbeidsrecht, D.3, nrs. 401-403 (uitg. Rigaux).

Nr. 224

(THIELEMANS B.V.B.A. T. VAN DE SANDE}
ARREST

(A.R. nr. S.93.0108.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1993 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 13.3
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, gesloten
in het Paritair Comite voor het vervoer en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22
juli 1985, bepaalt dat met de bedoeling de collectieve arbeidsovereenkomsten te doen toepassen, de contracterende partijen overeenkomen
een dagelijks prestatieblad op te
stellen, enkel en alleen rechtsgeldig
voor de berekening van het loon, en
via een « softwareprogramma » als
dusdanig erkend door het Paritair
Comite; dat uit die bewoordingen
niet blijkt dat gebruik van het « softwareprogramma » als een voorwaarde van rechtsgeldigheid van
het prestatieblad wordt aangemerkt;
Dat, krachtens artikel 13.2, het
model van het prestatieblad bij de
collectieve arbeidsovereenkomst is
gevoegd; dat dit model naar artikel
13.3 verwijst en bepaalt dat het document enkel en alleen rechtsgeldig
is voor de berekening van het loon
en dat de bewijslast ten laste valt
van de niet ondertekenende partij,
en in geval van betwisting bij de
werkgever;
Overwegende dat de contracterende partijen aldus het prestatieblad
hebben opgesteld ingevolge de aangegane verplichting en als model gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan het deel uitmaakt; dat de voornoemde bepalingen normatieve bepalingen zijn,
waarbij rechten en plichten van de
werknemers en werkgevers die tot

f--,••··:·-:::::-------c:-~~l.
-------

---- -

Nr. 225
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de werkingssfeer van de collectieve
arbeidsovereenkomst behoren, zijn
vastgesteld;
·
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
9 mei 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 225
3•

KAMER -

9 mei 1994

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE OPZEGGINGSVERGOEDING - BEREKENING LOON EN VOORDELEN - EINDEJAARSPREMIE
- AARD - GEVOLG.

De eindejaarspremie is, in de regel, een
tegenprestatie voor arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst
wordt verricht; het recht op tegenprestatie voor de arbeid die tot op het tijdstip van de kennisgeving van de opzegging wordt verricht, is in beginsel op
dat tijdstip krachtens de overeenkomst
verworven; het bedrag van die tegenprestatie moet voor de berekening van
de opzeggingsvergoeding in het lopend
loon worden begrepen, ook al kan de
werknemer ten gevolge van de beiiindiging van de arbeidsovereenkomst
niet meer voldoen aan andere vereisten die voor het toekennen van de premie zijn vereist (1).
(1) Zie : Cass., 9 sept. 1985, A.R. nr. 7200
(A.C., 1985-86, nr. 9); Cass., 6 nov. 1989, A.R.
nr. 6699 (A.C., 1989-90, nr. 141) met concl. adv.gen. H. i.enaerts.

(UI'ITENBROEK T. OMNILABO N.V.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0110.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 januari 1993 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 37, 39, § 1, en
82, §§ 3 en 4, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
voormeld artikel 37 v66r het werd gewijzigd bij wetten van 7 november 1987 en
20 juli 1991; voormeld artikel 82 zoals gewijzigd bij artikel 4 van bet koninklijk
besluit van 14 december 1984,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing met betrekking tot eisers' vordering tot het bekomen van een aanvullende verbrekingsvergoeding, na te hebben overwogen dat " de opzeggingstermijn, en ook de ermee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, voor de bediende dient bepaald enerzijds uitgaande van
de door hem verworven ancHinniteit anderzijds van de bestaande kans op' bet
spoedig vinden van een passende en gelijkwaardige betrekking " en dat "hiervoor inzonderheid dient gelet op zijn
leeftijd, de uitgeoefende functie en de
hoogte van het toegekende loon ", en na
te hebben vastgesteld dat de in aanmerking te nemen ancienniteit 10 maanden
bedroeg, dat eiser op het ogenblik van
zijn ontslag 45 jaar oud was en de
functie van verkoopsdirecteur vervulde
het jaarbasisloon vaststelt op 2.247.510
frank, waaronder 34.750,- frank eindejaarspremie, en de in acht te nemen opzeggingstermijn bepaalt op 6 maanden
en de verschuldigde verbrekingsvergoeding op 1.123.755,- frank, hierbij "de
bovenstaande gegevens in aanmerking
(nemend) ", meer bepaald: "dat het juist
is, zoals (eiser) benadrukt, dat de wedertewerkstellingskansen voor de bediende
deze zijn zoals ze zich in zijn konkreet
geval voordoen; dat dit evenwel inhoudt
dat de risico's op een verminderde tewerkstellingskans, zoals deze reeds bestaan bij de indiensttreding, niet ten laste komen van de nieuwe werkgever; dat
dit aldus het geval zal zijn wanneer de
tewerkstelling, zoals in casu, zich
situeert binnen een exclusieve sektor
waar weinig tewerkstellingsmogelijkheden zijn; evenzo wanneer de bediende op
e~n eerder gevorderde leeftijd in dienst
«
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treedt, zodat zijn verdere tewerkstellingskansen steeds problematisch blijven" (arrest p. 4, vierde laatste alinea);
(... ) "dat het wel juist is dat enkel de uitgekeerde eindejaarspremie, of althans
deze welke had moeten uitgekeerd worden, in het basisloon moet worden begrepen; dat deze laatste uitbetaald op vrijwillige basis, 34.750,- frank bedraagt en
niet op een hoger bedrag kan worden berekend; dat trouwens, zoals verder zal
blijken, (eiser) geen recht heeft op een
toekomstige premie" (arrest p. 5, tweede
aline a),

terwijl, eerste onderdul, overeenkomstig artikel 39, § 1 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de partij die de overeenkomst
beeindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een
vergoeding te betalen die gelijk is aan
het lopend loon dat overeenstemt hetzij
met de duur van de opzeggingstermijn,
hetzij met het resterende gedeelte van
die opzeggingstermijn; naar luid van artikel 82, § 3 van dezelfde wet, zoals van
toepassing op het ogenblik van eisers
ontslag op 30 juli 1986, de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn ingeval het jaarlijks loon 676.000
frank overschrijdt, wordt vastgesteld hetzij bij overeenkomst, hetzij door de rechter zonder nochtans korter te mogen zijn
dan de in § 2 van het zelfde artikel bepaalde termijnen; overeenkomstig § 4
van dezelfde wetsbepaling de opzeggingstermijn moet worden berekend valgens de verworven ancienniteit op het
ogenblik dat de opzegging ingaat; deze
bepalingen z6 moeten worden begrepen
dat de opzeggingstermijn die normaal in
acht moet worden genomen, wordt bepaald rekening houdend met de mogelijkheden voor de werknemer om snel
een aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn ancienniteit,
het belang van de functie die hij uitoefende en het bedrag van het loon, naar
gelang de elementen eigen aan de zaak;
Een en ander niet toelaat de " verminderde tewerkstellingskans (bijvoorbeeld
bestaande in de tewerkstelling in een exclusieve sektor waar weinig tewerkstellingsmogelijkheden zijn), zoals deze
reeds bestaat bij de indiensttreding "
niet in aanmerking te nemen bij de beoordeling van de normale opzegtermijn;
evenmin wettig uit deze beoordeling kan
worden gesloten de omstandigheid dat
" de bediende op een eerder gevorderde

Nr. 225

leeftijd in dienst (trad), zodat zijn verdere tewerkstellingskansen steeds problematisch blijven "; deze factoren, ongeacht of zij reeds bestonden bij de
indiensttreding bij de werkgever die tot
verbreking van de overeenkomst overging, de mogelijkheden van de werknemer om snel een aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden beinvloeden en derhalve bij de bepaling van de
normale opzegtermijn in acht moeten
worden genomen,

zodat het arbeidshof niet wettig bij de
beoordeling van eisers wedertewerkstellingsmogelijkheden de exclusiviteit van
de sektor waarin eisers tewerkstelling
geschiedde en eisers gevorderde leeftijd,
buiten beschouwing liet (schending van
alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen);
en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 39, § 1 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de partij die de overeenkomst
beeindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een
vergoeding te betalen die gelijk is aan
het lopend loon dat overeenstemt hetzij
met de duur van de opzeggingstermijn,
hetzij met het resterende gedeelte van
die opzeggingstermijn; overeenkomstig
het tweede lid van dezelfde bepaling de
opzeggingsvergoeding niet aileen het lopend loon behelst, doch ook de voordelen
verworven krachtens de overeenkomst;
Loon de tegenprestatie is van arbeid die
ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht; het recht op deze
tegenprestatie op zichzelf niet kenmerkend is voor het begrip loon, maar
slechts het noodzakelijk gevolg is van
het verrichten van arbeid krachtens de
. arbeidsovereenkomst; de eindejaarspremies die aan de werknemers worden toegekend wegens ter uitvoering van hun
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid,
evenals gelijksoortige of daarmee vergelijkbare voordelen, derhalve loon zijn; De
omstandigheid dat een werknemer tijdens zijn korte tewerkstellingsperiode
nog niet in de voorwaarden kon verkeren om een bij collectieve arbeidsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden
toegekende eindejaarspremie te verwerven, geen afbreuk doet aan zijn eventuele gerechtigdheid op dergelijke eindejaarspremie zo aan zijn tewerkstelling
niet door het ontslag door de tegenpartij
een einde was gemaakt; Ten aanzien van
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de werknemer, wiens arbeidsovereenkomst wordt beeindigd met uitbetaling
van een verbrekingsvergoeding, derhalve
bij de bepaling van deze vergoeding rekening dient te worden gehouden met de
eindejaarspremie waarop de werknemer
principieel gerechtigd zou zijn, ware de
arbeidsovereenkomst niet door de tegenpartij beeindigd, ongeacht of · hij voorheen reeds op dergelijke eindejaarspremie aanspraak kon maken; Te dezen
door het arbeidshof werd vastgesteld dat
eiser voor het jaar 1985 (waarin hij op 1
oktober in dienst trad en derhalve geen
door de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst vereiste zes maanden tewerkstelling kon bereiken) geen eindejaarspremie bekwam van verweerster
(" op vrijwillige basis "), ten belope van
35.750 frank, zijnde, zoals uit de conclusies der partijen bleek, een premie in
verhouding tot de in dat jaar gewerkte
periode; eiser voor het jaar 1986 geen
aanspraak kon maken op een eindejaarspremie, aldus het arbeidshof, omdat hij
niet voldeed aan de bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde voorwaarde
van tewerkstelling op het ogenblik dat
de premie zou worden uitbetaald; Noch
verweerster, noch het arbeidshof betwistte dat eiser in beginsel gerechtigd kon
zijn op het bekomen van een bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde
eindejaarspremie voor het onder de bevoegdheid van het aanvullend nationaal
paritair comite voor bedienden vallend
personeel; ten aanzien van eiser derhalve niet, voor de berekening van het, ter
bepaling van de verbrekingsvergoeding
in aanmerking te nemen lopend loon,
diende te worden acht geslaan op de
door verweerster, voor het jaar voorafgaand aan het ontslag, op vrijwillige basis uitgekeerde eindejaarspremie, doch
op het bedrag van de eindejaarspremie
waarop eiser in beginsel, in het jaar van
het ontslag, gerechtigd zou zijn; Eiser in
dat verband in zijn appelconclusie aanvoerde dat het recht op een eindejaarspremie dee! uitmaakt van het lopend
loon ten tijde van het ontslag, ook al zou
de uitkering van de premie, normaal gesproken, pas later zijn gebeurd, en derhalve vorderde een basisloon van
2.364.756,- frank in acht te nemen,
zodat het arbeidshof niet wettig het
voor de bepaling van de verbrekingsvergoeding bepaalde basisloon kon vaststellen op 2.247.510,- frank, waaronder
slechts 34.750,- frank eindejaarspremie
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(schending vatl aile in de aanhef van het
middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter,
krachtens artikel 82, § 3, van de Arbeidsovereenkomstenwet, en voor
zover hij zich houdt aan de in die
bepaling gestelde grenzen, de duur
van de opzeggingstermijn onaantastbaar vaststelt, met inachtneming
van beiderzijdse belangen; dat, zo
hij daarbij, onder meer, rekening
dient te houden met de kans voor
de bediende om spoedig een aangepaste en evenwaardige betrekking
te vinden, hij die kans moet beoordelen op het tijdstip dat de opzegging gegeven wordt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « de risico's op een verminderde tewerkstellingskans, zoals ze
reeds bestaan bij de indiensttreding,
niet ten laste komen van de (... )
werkgever »; dat het arrest, bij het
beoordelen van eisers plaatsingskansen, voorts rekening houdt met
zijn ancienniteit, zijn ouderdom,
zijn functie en zijn loon op het
ogenblik van het ontslag;
Dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het bepaalde
in artikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet blijkt dat het
recht van de ontslagen werknemer
op de opzeggingsvergoeding ontstaat
op het tijdstip van de kennisgeving
van de opzegging en dat de vergoeding moet worden berekend met inachtneming van het loon en de voordelen waarop de werknemer op dat
tijstip recht heeft;
Overwegende dat, in de rege~, een
oudejaarspremie de tegenprestatie
is van arbeid die ter uitvoering van
de arbeidsovereenkomst wordt verricht;
Dat het recht op de tegenprestatie
voor de arbeid die tot op het tijdstip
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van de kennisgeving van de opzegging wordt verricht, in beginsel op
dat tijdstip krachtens de arbeidsovereenkomst verworven is;
Dat, in beginsel, het bedrag van
die tegenprestatie dan ook in het lopend loon, in de zin van voormelde
bepaling, moet worden begrepen,
ook al kan de werknemer ten gevolge van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet meer voldoen aan andere vereisten die voor
het toekennen van dat bedrag zijn
gesteld;
Overwegende dat het arbeidshof
eisers opzeggingsvergoeding herekent, zonder rekening te willen houden met een « toekomstige » oudejaarspremie, waarvan het arrest
voorts vaststelt dat ze slechts onder
bepaalde voorwaarden wordt toegekend, waaronder : de bediende moet
door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn op het ogenblik van de
betaling van de premie, zijnde op
het einde van het jaar, te dezen na
het tijdstip van de kennisgeving van
de opzegging;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist
dat de oudejaarspremie voor 1986
niet in het lopend loon ter berekening van de opzeggingsvergoeding
moet worden begrepen en het dien. tengevolge die vergoeding vaststelt,
en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiser in 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 Antwerpen.

Nr. 226

9 mei 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Geinger en De Gryse.

Nr. 226
3• KAMER - 9 mei 1994

1° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER IN KORT GEDING - OMVANG
VAN DE MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGERLUKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN- KORT GEDING - OMVANG VAN DE MOTIVERINGSPLICHT VAN RECHTER- BEGRIP.

1° en 2° De appelrechter in kart geding,
die vaststelt dat de zaak urgent is en
er voor eiser in kart geding onmiddellijk schade dreigt als een bepaalde
maatregel niet wordt bevolen, hoeft
niet nader te antwoorden op het door
verweerder in kart geding opgeworpen
verweer dat hij tijd nodig heeft om bepaalde gegevens te onderzoeken en dat
de stukken uit de debatten moeten
worden geweerd. (Art. 97 Gw.; art. 584,
Ger.W.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. MEDITEST B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0155.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juli 1993 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

l~'TI:~7;:::~~~_;;~~i;1 =1-'~::::C:~'~: :: ~'
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Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft : ·
Overwegende dat de rechter in
kort geding, die, zoals te dezen,
vaststelt dat de zaak urgent is en
voor de eiser in kort geding onmiddellijk schade dreigt als een bepaalde maatregel niet wordt bevolen,
niet nader hoeft te antwoorden op
een door de verweerder in kort geding opgeworpen verweer dat hij
tijd nodig heeft om bepaalde gegevens te onderzoeken en dat de bedoelde stukken uit de debatten moeten worden geweerd;
Overwegende dat het onderdeel
voor het overige opkomt tegen de
onaantastbare beoordeling van de
feiten door de rechter;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft;
Overwegende dat het arrest, met
de reden dat « zoals het Openbaar
Ministerie er in zijn advies op wijst
(verweerster) wel degelijk aantoont
dat de door haar aangevochten administratieve beslissing van (eiser)
een mogelijke bedreiging vormt
voor haar normale werking », het in
het onderdeel bedoelde verweer op
eigen gronden verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre het
aanvoert dat « onvoldoende is geantwoord op het omstandig verweer
van eiser » een grief aanvoert die
geen verband houdt met artikel 97
(oud) van de Grondwet;
Dat het onderdeel in zoverre het
schending van artikel 6 E.V.R.M.
en miskenning van het recht van
verdediging aanvoert, afgeleid is uit
de vergeefs aangevoerde schending
van artikel 97 (oud) van de Grandwet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

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

9 mei 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 227
2• KAMER

~

10 mei 1994

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 42.4.4.

Luidens art 42.4.4 Wegverkeersreglement mogen de voetgangers op de
plaatsen waar het verkeer noch door
een bevoegd persoon noch door verkeerslichten geregeld wordt, zich
slechts voorzichtig en met inachtneming van de naderende voertuigen op
de rijbaan begeven; zodra een voetganger zich met naleving van die voorschriften op de rijbaan heeft begeven,
is hij niet verplicht voorrang te verlenen aan voertuigen die nadien naderen (1).
(DENDIEVEL E.A. T. SUYS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0599.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1993 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

(1) Cass., 5 dec. 1984, A.R. nr. 3820 (A.C:,
1984-85, nr. 215).

:
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Over het derde middel :
Overwegende dat naar luid van
artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement op de plaatsen waar het
verkeer noch door een bevoegd persoon noch door verkeerslichten geregeld wordt, de voetgangers zich
slechts voorzichting en met inachtneming van de naderende voertuigen op de rijbaan mogen begeven;
dat eens dat een voetganger zich
met naleving van deze voorschriften
op de rijbaan heeft begeven, hij niet
verplicht is voorrang te verlenen
aan voertuigen die nadien naderen;
Dat bovendien artikel 40.2 van het
Wegverkeersreglement de bestuurder oplegt dubbel voorzichtig te zijn
ten aanzien van onder meer bej aarden;
Overwegende dat het arrest derhalve, nu het niet vaststaat dat de
voetganger zich met inbreuk op
voormeld artikel 42.4.4 op de rijbaan
had begeven, niet wettig kon beslissen dat verweerder door de « zich
onachtzaam verder schuin op de rijbaan begevende bej aarde voetganger (...) in zijn normaal redelijke
verwachtingen (werd) verschalkt »
en dat om deze reden verweerder
geen fout heeft begaan waardoor hij
aansprakelijk zou zijn jegens het
slachtoffer;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het eerste en het tweede middel, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen verweerder; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

10 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en K. Van Hoecke, Gent.
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1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
SCHULDIG VERZUIM VERPLICHTING
HULP TE VERLENEN OF TE VERSCHAFFEN ERNSTIG GEVAAR VOOR ZICHZELF OF VOOR
EEN ANDER.

2° MISDRIJF

RECHTVAARDIGING EN
VERSCHONING- RECHTVAARDIGJNGSGROND
- VERPLICHTING HULP TE VERLENEN OF TE
VERSCHAFFEN - ERNSTIG GEVAAR VOOR
ZICHZELF OF VOOR EEN ANDER.

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - BE·
GRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTER EERSTE
ONGEVAL
HULPBEHOEVEND
SLACHTOFFER TWEEDE ONGEVAL HULPVERLENER - CAUSAAL VERBAND TUSSEN BEIDE ONGEVALLEN.

1° en 2° De verplichting om hulp te verle-·
nen of te verschaffen aan iemand die
in groat gevaar verkeert waarvan art.
422bis Sw. het verzuim onder bepaalde
voorwaarden strafbaar stelt, geldt
slechts wanneer de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen; de rechter kan
derhalve naar recht oordelen dat die
verplichting geen rechtvaardiging oplevert voor een door de hulpverlener be-
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gane overtreding van het wegverkeersreglement waardoor deze zichzelf of
een ander ernstig in gevaar bracht (1).
3° Het causaal verband tussen het ver- .

keersongeval overkomen aan de
hulpverlener en dat overkomen aan de
persoon aan wie deze hulp wilde verlenen, wordt naar recht uitgesloten door
de I"echter die oordeelt, enerzijds, dat
de hulpverlener, zonder dat hij daarbij
de wettige rechtvaardiging uit art.
422bis Sw. kon aanvoeren, een inbreuk
heeft begaan op het Wegverkeersreglement waardoor deze zichzelf of een ander ernstig in gevaar bracht, en anderzijds, dat de hulpverlener die overtreding gemakkelijk had kunnen vermijden (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(BOHY E.A. T. JANSSENS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.066l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1993 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening van
de eerste eiseres gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering tegen haar:
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eerste eiseres bij de appelrechters heeft aangevoerd dat zij gehandeld heeft gedwongen door een macht waaraan
zij niet kon weerstaan; dat zij dit
verweer niet voor het eerst voor het
Hof kan aanvoeren;
Overwegende dat voor het overige
de verplichting hulp te verlenen of
te verschaffen aan iemand die in
(1) Zie J. ou JARDIN, Schuldig verzuim, 20,
Comm. Straf. Kluwer.
(2) Zie M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakeJijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, biz. 468 e.v.
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groot gevaar verkeert, hetzij men
zelf diens toestand heeft vastgesteld,
hetzij die toestand hem beschreven
is door diegenen die zijn hulp inroepen, waarvan artikel 422 bis van het
Strafwetboek het verzuim onder bepaalde voorwaarden strafbaar stelt,
slechts geldt wanneer de verzuimer
kon helpen zonder ernstig gevaar
voor zichzelf of een ander;
Overwegende dat de appelrechters
zeggen: « (de eerste eiseres), weze
het dan bij het ondernemen van een
lovenswaardige poging tot hulpverlening (wat echter geen noodsituatie
uitmaakt zoals ten onrechte door de
eerste rechter beslist - bestreden
vonnis blz. 7), had als voetgangster
tot plicht zich te houden aan het
verkeersreglement, te weten ... art.
42.4.4.A.V.R. », « (de eerste eiseres)
heeft, betreurenswaardig en anders
dan haar echtgenoot Antoine Baert
die er wel degelijk in slaagde op veilige wijze bij het verhakkeld voertuig Mazda (tweede verweerder) te
komen onder angst veroorzaakt
door een waargenomen reeel gevaar
- ongeval - (tweede verweerder)
- paniekerig gehandeld, waardoor
zij onoordeelkundig door eigen fout
zomaar de Deinzesteenweg - bij tamelijk druk verkeer is overgelopen
richting Mazda/(tweede verweerder), waardoor zij - in de zone
voormeld (supra, a, 1) - werd aangereden door het voertuig/Peugeot
(eerste verweerder) », en « dat (de
eerste eiseres) de Deinzesteenweg is
opgelopen, en zich niet voorzichtig
op deze rijbaan heeft begeven met
inachtneming van de naderende
voertuigen - wat ook moet inhouden een eventueel stilstaan op de
rijbaan om vrije doorgang te verlenen aan het voor haar waarneembaar voorrang hebbend voertuig/
Peugeot/(eerste
verweerder)
blijkt overduidelijk uit: - de door
haar afgelegde afstand in korte
tijdsverloop ... - de geloofwaardige
verklaring van (de eerste verweerder) »;
Overwegende dat de appelrechters
op die gronden naar recht vermogen
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te oordelen dat eerste eiseres aldus,
zonder dat ze daarbij de wettige
rechtvaardiging van artikel 422bis
van het Strafwetboek kan inroepen,
een inbreuk heeft begaan op het
voorschrift van artikel42.4.4 van het
Wegverkeersreglement;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorzieningen
van de eiseressen gericht zijn tegen
de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de eiseressen
tegen de verweerders en op de civielrechtelijke vordering van de eerste verweerder tegen de eerste eiseres:

Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat de eerste eiseres
te dezen gehouden was hulp te verlenen aan de tweede verweerder en
aldus het arrest ten onrechte geoordeeld heeft dat er geen oorzakelijk
verband was tussen het ongeval met
de tweede verweerder, dat door
diens fout was veroorzaakt, en de
door de eerste eiseres opgelopen
schade;
Overwegende dat de appelrech-.
ters, met de consideransen aangehaald in het antwoord op het eerste
onderdeel van het tweede middel, op
grond van feitelijke gegevens oordelen, enerzijds, dat de eerste eiseres,
zonder dat ze daarbij de wettige
rechtvaardiging van artikel 422 bis
van het Strafwetboek kan inroepen,
een inbreuk heeft begaan op het
voorschrift van artikel 42.4.4. van
het Wegverkeersreglement, anderzijds, dat ze deze overtreding gemakkelijk had kunnen vermijden;
Dat de appelrechters op deze
grond naar recht het causaal ver-

band tussen het ongeval met tweede
verweerder en de door de eerste eisers opgelopen schade uitsluiten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
10 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Huybrechts - GeJijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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1° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT GERECHTELIJKE AMBTEN - UITOEFENING VERHINDERING EN VERVANGING - VASTSTELLING.

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - MOGELIJKHEID VAN HET ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LETSEL- VOORZIENBAARHEID.

1° Wanneer bij een in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt ministerieel besluit aan een krijgsauditeur opdracht is gegeven om het ambt van advocaat-generaal bij een hoi van beroep
waar te nemen, dient een arrest dat in
zijn aanwezigheid werd uitgesproken,
niet vast te stellen of te vermelden dat
die opdracht conform art. 327, eerste
lid, Ger. W. gegeven werd.
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2° Geen rekening houden met de mogelijkheid van bet onopzettelijk toebrengen van letsel kan een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg in de zin
van artt. 418 en 420 Sw. opleveren als
die mogelijkheid kon worden voorzien,
(1).
(POLLET T. DELVA E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1172.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt als aanwezig bij de uitspraak :
« Van Cauwenberghe, krijgsauditeur, waarnemend advocaat-generaal »;
Overwegende dat blijkens bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
van 31 december 1992, bladzijde
27679, bij ministerieel besluit van 23
december 1992 aan Van Cauwenberghe, M., krijgsauditeur, opdracht
werd gegeven om de functies van
advocaat-generaal bij bet Hof van
Beroep te Gent waar te nemen, met
ingang van 1 januari 1993;
Overwegende dat het arrest niet
diende vast te stellen of te vermelden, dat deze opdracht aan krijgsauditeur van Cauwenberghe conform
artikel 327, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek door de minister
van Justitie gegeven werd op gelijkluidend advies van de auditeur-gene(1) Cass., 19 april 1978 (A.C., 1978, 949), en 13
juni 1978 (ibid., 1202); zie tevens Cass., 23 jan.
1991, A.R. nr. 8511 (A.C., 1990-91, nr. 275; met
concl. adv.-gen. du Jardin; Bull. en Pas., 1991,
I, nr. 275; met noot Ch. Hennau-Hublet,
R.D.P.C., 1992, 315); Ch. Hennau-Hublet, L'acton civile fondee sur le delit de coup et blesures par imprudence, R.G.A.R., 1992, 11938.
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raal bij het militair gerechtshof en
van de bevoegde procureur-generaal,
te dezen de procureur-generaal bij
bet Hof van Beroep te Gent;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het misdrijf omschreven in de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek een fout vereist; dat deze erin kan bestaan dat
de beklaagde geen rekening heeft
gehouden met de mogelijkheid van
bet onopzettelijk toebrengen van letsel, die hij had moeten voorzien, of
nog dat de beklaagde in gebreke is
gebleven de voorzichtigheids- en
voorzorgsmaatregelen te treffen die
een normaal persoon in dezelfde
omstandigheden zou getroffen hebben;
Dat de appelrechters, op grond
van de feitelijke gegevens vermeld
op de vierde en de vijfde bladzijde
van bet arrest, oordelen dat eiser
een fout heeft begaan in causaal
verband met bet ongeval door de
linkerkant van bet fietspad - gezien in zijn rijrichting - te berijden; dat ze vervolgens considereren
dat eisers schuld erin bestaat dat hij
zijn gedraging, waarvan hij wist of
moest weten dat zij wederrechtelijk
was, niet heeft vermeden, terwijl uit
gegevens van de strafinformatie
noch uit de conclusie van eiser
blijkt dat zijn wederrechtelijke gedraging onvermijdbaar was; dat de
appelrechters aldus oordelen dat het
ongeval ten gevolge van de wederrechtelijke gedraging van eiser, bij
uitsluiting van aile andere mogelijke
hypotheses, voor hem voorzienbaar
en vermijdbaar was;
Dat de appelrechters derhalve eiser naar recht schuldig achten aan
bet hem ten laste gelegde misdrijf;
Dat het middel niet kan worden
.aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe 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 beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :
1. Wat de vorderingen van de eerste en de tweede verweerder betreft:
Overwegende dat eiser afstand
zonder berusting doet van zijn voorziening;
2. W at de vordering van verweerster betreft :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
10 mei 1994 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Gerard.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - B!J VERSTEK
GEWEZEN VONNIS - GEEN HOGER BEROEP
O.M. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP O.M.
EN VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING OVER
DAT HOGER BEROEP- VERZWARING VAN DE
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE.

3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
ALGEMEEN - VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE - GEHELE OF
GEDEELTELIJKE INTREKKING VAN HET UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE
STRAF.

1o en 2° Wanneer het O.M. tegen een ver-·
stekvonnis niet in hager beroep is gekomen, mag de appelrechter, op het
hager beroep van het O.M. en van de
beklaagde tegen het op verzet van de
beklaagde gewezen vonnis, de toestand
van de beklaagde niet verzwaren (1).
3° Er is verzwaring van de toestand van
de beklaagde in hager beroep wanneer
de appelrechter het in eerste aanleg
toegestane uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf geheel of gedeeltelijk
intrekt, ook a1 blijft de door de eerste
rechter uitgesproken straf gehandhaafd (2).
(CADET)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0014.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 december 1993 op
verzet in hoger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Kortrijk;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 187, 188,
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(1) Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0437.F
(A.C., 1993, nr. 397).

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
- BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS - GEEN
HOGER BEROEP O.M. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP OAT VERZET - HOGER BEROEP O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE BESLISSING OVER DAT HOGER BEROEP VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE.

(2) Cass., 13 april 1959 (A.C., 1959, 615); zie
Cass., 14 nov. 1989 (ibid., 1989-90, nr. 162). Integendeel, er is geen verzwaring van de toestand
van de beklaagde wanneer de rechter in hoger
beroep een door de eerste rechter aan de beklaagde verleend uitstel ontneemt, doch de
straf vermindert (Cass., 13 feb. 1950, A. C., 1950,
398) of wanneer hij in dezelfde omstandigheden de duur van het uitstel verlengt (Cass., 20
dec. 1954, A.C., 1955, 289).
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202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat de Politierechtbank te Kortrijk eiseres op 14 mei
1993 wegens de .haar ten laste gelegde overtreding bij verstek heeft veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zeven dagen, met uitstel
gedurende een termijn van een jaar,
en tot een geldboete van vijfentwintig frank; dat op haar verzet deze
straffen behouden bleven bij vonnis
van 6 september 1993, waartegen eiseres en het openbaar ministerie hager beroep hebben ingesteld;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, zitting houdende in hager beroep, bij verstekvonnis van 15 ·
oktober 1993 het beroepen vonnis
heeft bevestigd, doch met eenparigheid van stemmen van haar leden
de gunst van het uitstel voor de veroordeling tot gevangenisstraf aan eiseres ontnam; dat op het verzet van
eiseres deze beslissing behouden
bleef bij het bestreden vonnis van 3
december 1993;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, bij ontstentenis van hager beroep van het openbaar ministerie tegen het verstekvonnis van de
politierechtbank van 14 mei 1993 de
toestand van eiseres niet vermocht
te verzwaren ten opzichte van deze
laatste beslissing;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdende in hoger beroep.
10 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. D'Hoore, advocaat-generaal.
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UITLEVERING -

UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR DE VREEMDE OVERHElD VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING VOORLOPIGE VRIJHEIDSBENEMING - REGELMATIGHEID - INVLOED OP DE UITVOERBAARVERKLARING.

De al dan niet regelmatigheid van de
voorlopige vrijheidsbeneming van een
vreemdeling met het oog op uitlevering is zonder invloed op de wettelijkheid van het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar
verklaart (1). (Artt. 3, tweede lid, en 5,
eerste en tweede lid, Uitleveringswet.)
(BAR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0508.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de drie middelen samen :
Overwegende dat het in de middelen vermelde verweer stoelt op de
onregelmatigheid van de voorlopige
vrijheidsbeneming van eiser;
Overwegende dat het bestreden
arrest eisers hoger beroep ontvankelijk verklaart, de beroepen beschikking tot exequatur van de raadkamer om taalredenen tenietdoet en
het bevel tot aanhouding dat op 31
januari 1994 werd verleend door mevrouw de onderzoeksrechter Pena te
Marseille (Frankrijk) uitvoerbaar
verklaart;
Dat de al of niet regelmatigheid
van de voorlopige vrijheidsbene(1) Cass., 16 mei 1949 (A.C., 1949, 329).

-~~
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ming van eiser aan de bestreden beslissing vreemd is;
Dat de appelrechters door hun
motivering zeggen niet nader op het
kwestieuze verweer van eiser te
moeten ingaan; dat de desniettemin
gedane beschouwingen overtollig
zijn;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaatgeneraal - Advocaat: mr. M. Gross,
Antwerpen.
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voegdheid van de onderzoeksgerechten, de verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst (1). (Art. 416 Sv.)
(HEUSCHEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0419.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1994 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest, met
wijziging van de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik waarbij toepassing was gemaakt van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie,
eiser naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een gecorrectionaliseerde misdaad;
Overwegende dat die beslissing
niet is gewezen op een geschil inza. ke de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht, zodat de voorziening,
nu zij v66r de eindbeslissing is ingesteld, krachtens artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering, niet
ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - CASSATIEBEROEP VAN
DE VERDACHTE.

11 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

In de regel is niet ontvankelijk het cassatieberoep, door de verdachte v66r de
eindbeslissing ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te
doen over een geschil inzake de be-

(1) Zie Cass., 9 mei 1972 (A.C., 1972, 840); 17
okt. 1972 (ibid., 1973, 171); 17 dec. 1974 (ibid.,
1975, 457); M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A.
MASSET, Manuel de procedure penale, Luik,
1989, biz. 393 tot 396; zie ook de artt. 13 en 40
Taalwet Gerechtszaken.
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1° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY - TUSSENARRESTENDEBATTEN - VRAAG - GEPASTHEID - ONAANTASTBARE BEOORDELING.

2° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- TUSSENARRESTEN VRAAG - VRAGEN IN DE DOOR DE VERDEDIGING GEWILDE BEWOORDINGEN - WElGERING - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHTEN VAN DE MENS.
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2°, 3° en 4° Geen schending van art. 6
E. V.R.M en van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enkele ieit dat het hoi van assisen geweigerd heeit de vragen aan de jury te
stellen in de door de verdediging gewilde bewoordingen (2). (Art. 6.1
E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)

so Niet op strafie van nietigheid voorgeschreven zijn de rechtsvormen van art.
319 Sv. betreiiende het verhoor van getuigen voor het hoi van assisen (3).
(Art. 319 Sv.)
(LAMBINET L., LAMBINET M. T. BEAUDUIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0457.F)

3° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 ART. 6.1 - STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN
- TUSSENARRESTEN - VRAAG - VRAGEN IN
DE DOOR DE VERDEDIGING GEWILDE BEWOORDINGEN - WEIGERING.
/

4°

RECHT VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - TUSSENARRESTEN - VRAAG - VRAGEN IN DE
DOOR DE VERDEDIGING GEWILDE BEWOORDINGEN - WEIGERING.

HET HOF; - Gelet op het op tussengeschil gewezen arrest en gelet
op de bestreden veroordelende arresten, op 24 en 25 februari 1994 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Luxemburg;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het op tussengeschil
gewezen arrest van 24 februari 1994
en het op 25 februari 1994 gewezen
veroordelend arrest;

S0 HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING - GETUIGEN - VERHOOR - ART. 319
SV. - NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID
VOORGESCHREVEN RECHTSVORMEN.

1° Buiten de gevallen, bepaald in de artt.

339 Sv. en 10 Wet Bescherming Maatschappij, beslist de voorzitter van het
hoi van assisen en, in geval van betwisting, het hoi zeli op onaantastbare
wijze welke vragen uit de debatten volgen, op voorwaarde dat aan de jury
geen andere ieiten worden onderworpen dan die waarvoor de verwijzing is
gelast (1). (Artt. 373 tot 338 Sv.; art. 10
Wet Bescherming Maatschappij.)

(1) Zie Cass., 3 aug. 1894 (Bull. en Pas., 1894,
I, 281); 22 jan. 1962 (ibid., 1962, I, 595); 5 jan.
1970 (A.C., 1970, 402); 27 nov. 1979 (ibid.,
1979-80, nr. 201).

Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser niet preciseert in welk opzicht het vroegere,
artikel 9 van de Grondwet en de artikelen 2 en 415 van het Strafwetboek geschonden zijn;
Dat, in zoverre, het middel niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige
dat, buiten de gevallen bepaald in
de artikelen 339 van het Wetboek
van Strafvordering en 10 van de
Wet Bescherming Maatschappij, de
(2) Zie Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 707); 10
juni 1991, A.R. nr. 9122 (ibid., 1990-91, nr. 543).
(3) Cass., 11 mei 1909 (Bull. en Pas., 1909, I,
246); 3 okt. 1989, A.R. nr. 3733 (A.C., 1989-90,

nr. 72).
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voorzitter van het het hof van assisen en, in geval van betwisting, het
hof zelf op onaantastbare wijze beslist welke vragen uit de debatten
volgen, op voorwaarde dat a'ln de
jury geen andere feiten worden onderworpen dan die waarvoor de verwijzing is gelast;
Overwegende dat uit het enkele
feit dat het hof van assisen geweigerd heeft de vragen te stellen in de
door de verdediging gewilde bewoordingen geen schending van artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en geen
schending van het recht van verdediging kunnen worden afgeleid;
Dat, wat dat betreft, het middel
niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de rechtsvormen van artikel 319 van het Wethoek van Strafvordering niet op
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat voor beide eisers de substantiele 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, dat op 25
februari 1994 op de burgerlijke
rechtsvordering gewezen is;
Overwegende dat de eisers geen
bijzonder middel aanvoeren;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
11 mei 1994 - 2" kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Thiry
en A. Bosseler, Aarlen.

Nr. 234
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11 mei 1994

1° CASSATIEBEROEP-

STRAFZAKENBESLISS!NGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - ALGEMEEN BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - INVRIJHEIDSTELLING DEFINITIEVE INVRIJHEIDSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF - GEINTERNEERDE
- VERZOEK - AFW!JZING.

2° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - BESLISSINGEN
UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING OVER
DE WIJZE VAN UITVOERING VAN DE INTERNERING - BEGRIP - BESLISSING OVER EEN
VERZOEK TOT HET VERLATEN VAN DE INRICHTING ONDER TOEZICHT.

1o De beslissing waarbij de commissie

tot bescherming van de maatschappij,
ingesteld krachtens de Wet Bescherming Maatschappij, beslist dat er geen
aanleiding is om een geinterneerde in
vrijheid te stellen, is vatbaar voor cassatieberoep in de bij Sv. bepaalde
voorwaarden (1), ongeacht of die beslissing een verzoek tot definitieve invrijheidstelling dan wei een verzoek
tot invrijheidstelling op proef van de
geinterneerde afwij~t (2). (Artt. 18 en
31 Wet Bescherming Maatschappij; art.
608 Ger.W.)

2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een geinterneerde tegen een
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschapp1j die
geen uitspraak doet over de persoonlijke vrijheid van de geinte!'Deerde maar
enkel over de wijze van uitvoering van
de internering, zoals de beslissing over
een verzoek tot het verlaten van de in(1) Cass., 8 april 1968 (A.C., 1968, 1037); zie
Cass., 5 feb. 1974 (A.C., 1974, 607).

(2) Zie cone!. Hayoit de Termicourt, proc.gen., Cass., 15 feb. 1968, ver.k., Bull. en Pas.,
1968, biz. 743 en 744.

Nr. 235
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richting onder toezicht (3). (Artt. 18 en
31 Wet Bescherming Maatschappij; art.
608 Ger.W.)
(J ...)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
11 mei 1994 - 28 kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal.

(A.R. nr. P.94.0458.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 maart 1994 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij bij
de psychiatrische afdeling van de
gevangenis te Lantin;
Overwegende dat de bestreden beslissing is gewezen op 15 maart
1994; dat de akte van voorziening,
ten gevolge van een verschrijving
die moet verbeterd worden, vermeldt dat de bestreden beslissing
gewezen is op 7 maart 1994;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
het verzoek tot invrijheidstelling op
proef afgewezen wordt :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid afgewezen rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die het
verlaten van de inrichting onder toezicht toestaat en tegen de beslissing
die de uitspraak over elk ander verzoek aanhoudt tot de uitslag van het
op 21 februari 1994 gevraagde maatschappelijk onderzoek :
Overwegende dat die beslissingen
geen uitspraak doen over de handhaving van de door de strafrechter
bevolen internering en dus niet vatbaar zijn voor cassatieberoep;
Dat, in zoverre, de voorziening
niet ontvankelijk is;
(3) Zie Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1040);
noot E.L., Cass., 10 april 1979, A.C., 1978-79,
biz. 966; Cass., 16 dec. 1992, A.R. nr. 305 (ibid.,
1993, nr. 799).
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1° MISDRIJF -

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OBJECTIEVE VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN - GEVOLGEN - DEELNEMING.

2° MISDRIJF -

DEELNEMING - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN OBJECTIEVE
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN.

3° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - BELANG - GRIEVEN ZONDER WEERSLAG OP DE BESLISSING.

1o

en 2° De objectieve verzwarende omstandigheden die verbonden zijn aan
een in het Strafwetboek omschreven
misdaad of wanbedrijf gelden t.a. v. aile mededaders; de met toepassing van
het wetboek opgelegde straf is wettig
t.a. v. ieder van de beklaagden, daders
van het misdrijf, ook al wordt aangenomen dat sommigen onder hen niet
aan aile verzwarende omstandigheden
hebben deelgenomen en daarvan zelfs
niets hebben afgeweten (1). (Art. 66
Sw.)

3° Niet ontvankelijk is het middel waar-

in de eiser grieven aanvoert die, ook al
waren ze gegrond, de wettigheid van
(1) Zie Cass., 20 mei 1913 (Bull. en Pas.,
1913, I, 254); 19 okt. 1988, A.R. nr. 6729 (A.C.,
1988-89, nr. 100); J. CONSTANT, Manuel de droit
penal, eerste dee!, Les principes glmeraux, 4e
uitg., Luik, 1948, nrs. 109 en 254.
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de bekritiseerde beslissing niet kunnen bei'nvloeden en derhalve niet tot
cassatie kunnen leiden (2).
(ISLER, POLAT T. MR. PONCELET Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0460.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1994 doorhet
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van de eiser
Attila Isler tegen de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering:

Overwegende dat de ten laste gelegde feiten, verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid, met
geweld gepleegd op de persoon van
een minderj arige van minder dan
zestien j aar, met de omstandigheid
dat de schuldigen geholpen zijn
door verschillende personen, dat de
verkrachting is voorafgegaan door
of gepaard is gegaan met lichamelijke foltering of opsluiting en dat
de feiten zijn gepleegd onder bedreiging van een wapen of een op een
wapen gelijkend voorwerp, bewezen
verklaard zijn tegen eiser en vijf
mededaders;
Overwegende dat het arrest erop
wijst « dat de opsluiting vaststaat,
daar (het slachtoffer) gebracht is
naar een kamer op de verdieping
waar de beklaagden (die de feiten
bekennen of ontkennen of minder
vergoeilijken) elkaar aflosten of samen wachtten voor de deur die van
binnen gesloten was » en dat eiser
toegeeft « zich vlak voor het gezicht
van (het slachtoffer) te hebben gemasturbeerd terwijl Yavas haar verkrachtte »;
Overwegende dat het arrest, nu
het vaststelt dat eiser schuldig is
aan de objectieve verzwarende om(2) Cass., 15 nov. 1989, A.R. nr. 7867 (A.C.,
1989-90, nr. 167).

Nr. 236

standigheid van opsluiting, de straf
die tegen iedere dader van het misdrijf moet worden uitgesproken, regelmatig met redenen omkleedt en
naar recht verantwoordt, ook al worden aangenomen dat sommigen onder hen niet aan alle verzwarende
omstandigheden hebben deelgenomen en daarvan zelfs niets hebben
afgeweten;
Overwegende dat de middelen,
ook al waren ze gegrond, niet tot
cassatie kunnen leiden en dus niet
ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiEHe 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.
11 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Grotendeels gelijkluidende conclusie (3) van de
h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. B.J. Risopoulos, Brussel.
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13 mei 1994

1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING Noot arrest nr. 235 :
(3) Het O.M. besloot ook tot verwerping,
maar gaf een afzonderlijk antwoord op het
tweede middel, in zoverre het aanvoerde dat
de conclusie v·an de beklaagde niet was beantwoord.

Nr. 236
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VERKOPING VAN EEN TOT DE FAILLIETE BOEDEL BEHOREND VASTGOED - NOTARIS VERKOOPSVOORWAARDEN - GERECHTELIJK
WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING VERKOPING VAN EEN TOT DE FAILLIETE BOEDEL BEHOREND VASTGOED - DOOR RECHTER-COMMISSARIS AANGESTELDE NOTARIS
- GOEDKEURING DOOR DE VREDERECHTER
- AARD VAN DE BESLISSING- RECHTSMIDDEL.

3° NOTARIS -

OPENBARE VERKOPING TOT EEN FAILLIETE BOEDEL BEHOREND
VASTGOED - VERKOOPSVOORWAARDEN GOEDKEURING DOOR DE VREDERECHTER RECHTSMIDDEL.

1o Art. 1582, derde tot vijfde lid, Ger. W.
is niet toepasselijk op de overeenkomstig art. 1190 Ger. W. te houden openbare verkoping van een tot de failliete
boedel behorend vastgoed (1). (Impliciete oplossing.)
2° en 3° In het geval dat een tot de failliete boedel behorend vastgoed overeenkomstig art. 1190 Ger. W. openbaar
verkocht wordt, houdt art. 1192 Ger. W.
niet de mogelijkheid in een rechtsmiddel aan te wenden tegen de beslissing
van de vrederechter die niet weigert
de door de notaris vastgestelde verkoopsvoorwaarden goed te keuren (2).
(BROUWERIJEN ALKEN-MAES N.V. T. FAILLISSEMENT TAVERN AMERICAIN B.V.B.A., A.S.L.K.)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd:
Het bestreden vonnis verwerpt bet
derdenverzet van eiseres tegen de bescbikking van de vrederecbter, boudende
dagstelling van de openbare verkoping
van een onroerend goed, eigendom van
de failliete B.V.B.A. Tavern Americain.
Eiseres verzette zich tegen de vastgestelde verkoopsvoorwaarden die geen rekening bielden met een door haar bedongen • huurceelwaarborg •; baar vordering werd afgewezen omdat zij deze
(1) en (2) Zie de rechtspraak en de rechtsleer vermeld in de conclusie van het openbaar
ministerie.
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bezwaren niet binnen de door artikel
1582 van bet Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn had doen gelden.
Eiseres en verweerster zijn bet erover
eens dat de eerste rechter en de appelrechters ten onrechte hebben beslist dat
voormeld artikel 1582 de termijn bepaalt
binnen welke eiseres tegenspraak over
de verkoopsvoorwaarden had moeten
voeren. Ik meen dat bet standpunt van
deze partijen correct is en dat de feitenrechters ten onrechte artikel 1582 hebben toegepast (3).
Verweerster werpt echter op dat bet
middel dat deze grief opwerpt, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang omdat
bet vonnis naa:r recht verantwoord is.
Ter substitutie voert verweerster aan
dat de vordering van eiseres hoe dan
ook moest worden afgewezen, daar de
procedure van openbare verkoping van
een tot een failliete boedel behorend onroerend goed, zo geen vervolgingen tot
uitwinning van bet onroerend goed zijn
begonnen v66r de verwerping of de antbinding van bet akkoord, voor derden
niet de mogelijkheid biedt tot tegenspraak van de verkoopsvoorwaarden.
Het lijkt juridiscb moeilijk te verdedigingen dat een derde geen rechtsmiddel
zou kunnen aanwenden tegen een gerechtelijke beslissing die zijn belangen
schendt in een procedure waarbij hij
niet betrokken was.
De artikelen 1033 en 1122 van bet Gerechtelijk Wetboek geven derden ruime
mogelijkheden om op te komen tegen
dergelijke beslissingen (4); specifiek op
bet vlak van bet faillissementsrecht
heeft het Ho£ op 16 maart 1991 nog beslist dat de ontzegging van rechtsmiddelen op basis van artikel 46,5 van de Faillissementswet eng moet worden uitgelegd (5).
Algemene beschouwingen volstaan
echter niet om bet middel van niet ontvankelijkheid te beoordelen; bet is noodzakelijk de tussenkomst van de vrede(3) C. ENGELS, « De betekeningen die de notaris moet Iaten uitvoeren naar aanleiding van
de verkoop van een onroerend goed, dat tot
een failliete boedel behoort •, T.Not., 1981,
(225), 234, nr. 19.

(4) J. VAN COMPERNOLLE; « Examen de jurisprudence (1971 a 1985), Droit judiciaire prive :
Les voies de recours », R.C.J.B., 1987, (115),
196, nr. 60.
(5) A.R. nr. 8976, A.C., 1990-91, nr. 478.
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rechter in de procedure van openbare
verkoping krachtens de artikelen 564
van de Faillissementswet en 1190 van
het Gerechtelijk Wetboek nader te bekijken.
De mogelijkheid om op te komen tegen een nadelige rechterlijke beslissing
waarbij men geen partij was, kan immers slechts worden uitgesloten wanneer het aanwenden van een rechtsmiddel onverenigbaar is met de bestaansreden van de beslissing waartegen men wil
opkomen (6).
De procedure, voor zover ze hier relevant is, verloopt schematisch samengevat als volgt (7) :
- de curator wordt door de rechtercommissaris gemachtigd de verkoping
van een onroerend goed van de gefailleerde te vervolgen; tegen deze machtiging kan verzet worden gedaan (8);
- de door die rechter aangewezen notaris, gerechtelijk mandataris doo~ wiens
tussenkomst de openbare verkopmg zal
geschieden, stelt de verkoopsvoorwaarden vast, bepaalt in overeenstemming
met de vrederechter van het kanton
waar het goed gelegen is de datum van
de veiling, en geeft hem ten minste acht
dagen voor de zitting kennis van de verkoopsvoorwaarden;
- de vrederechter, die waakt voor de
beschermde belangen, kan de curator horen de verkoping uitstellen en zijn goedkeu'ring weigeren; tegen die weigering
staan krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling (artikel 1192, derde lid, van ~et Gerechtelijk Wetboek) de rechtsmtddelen
open als bepaald in de artikelen 1031 tot
1034 van hetzelfde wetboek;
- ten slotte wordt de openbare verkoping gehouden ten overstaan van de vrederechter.
Taak van de vrederechter is te waken
voor de beschermde belangen, namelijk
het belang van de gefailleerde en van de
schuldeisers; dit betekent dat hij erop

moet toezien dat de vereiste machtiging
werd verleend, dat de verkoper wettelijk
vertegenwoordigd is en dat de verkoopsvoorwaarden en -bedingen geen nadeel berokkenen aan de beschermde belangen (9). Nergens wordt de vrederechter opgedragen betwistingen te beslechten die derde belanghebbenden zouden
kunnen aanvoeren tegen de verkoopsvoorwaarden.
In de regel neemt de vrederechter
geen expliciete beschikking van goedkeuring (10). Deze zal blijken uit de vaststelling van of zijn instemming met de datum van de veiling, het niet reageren op
de mededeling door de notaris van de
verkoopsvoorwaarden of zijn aanwezigheid bij de veiling.
De weigering daarentegen vereist wel
een expliciete beslissing, waaraan in dat
geval een eenzijdig verzoekschrift van de
curator voorafgaat.
Zo is het verstaanbaar en logisch dat
de wetgever alleen heeft bepaald dat er
rechtsmiddelen openstaan tegen de beschikking van de vrederechter wanneer
hij zijn goedkeuring weigert, en 9-at
niets is bepaald wanneer de goedkeurmg
niet wordt geweigerd.
Zowel uit de aard van de tussenkomst
van de vrederechter als uit de tekst van
artikel 1192, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek blijkt aldus dat geen r~c~ts
middelen openstaan tegen de beshssmg
waarbij de vrederechter zijn goedkeuring niet weigert.
Deze regel geldt onverminderd wanneer, zoals hier, de vrederechter wel een
expliciete beschikking heeft genomen
waarbij hij het verzoek van een derde
tot wijziging van de verkoopsvoorwaarden afwijst, wat inhoudt dat hij zijn
goedkeuring niet weigert.
Het door de verweerster opgeworpen
middel van niet ontvankelijkheid is gegrond, zodat mijn conclusie strekt tot
verwerping van de voorziening.

(6) Conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch bij Cass., 24 jan. 1974,
Bull. en Pas., 1974, (545) 548.

(A.R. nr. 8286)

ARREST

(7) C. ENGELS, l.c, 226, nr. 3.
J. VAN COMPERNOLLE, « Consideration sur la
realisation des immeubles du failli », Ann. Dr.
Liege, 1987 (168) 170, nr. 5.
(8) Zie Cass., 22 maart 1985, A.R. nr. 4683,
A.C., 1984-85, nr. 447, met conclusie van proc.gen. Krings.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 december 1991 door
(9) M. DONNAY, « Ven~s judiciaires V?lontaires d'immeubles - Procedure », Rec. Gen. Enr.
Not., 1972, (1) 22, nr. 21 A.
(10) M. DONNAY, I.e, 22, nr. 21 B.
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde in hoger beroep gewezen;

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 564, in het bijzonder het eerste lid, van de Faillissementswet van 18 april 1851, vormende
boek III van het Wetboek van Koophandel, gewijzigd bij wet van 10 oktober
1967, en 1193, in het bijzonder het eerste
lid, gewijzigd door de wet. van 24 juni
1970, en 1582, in het bijzonder de derde,
vierde en vijfde leden van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als nodig
van artikelen, 1190, 1192 en 1622, in het
bijzonder de eerste en tweede leden van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het aangevochten vonnis, onder bevestiging van het vonnis van de
Vrederechter te Lokeren d.d. 18 juni
1990, eiseres' oorspronkelijke vordering
niet-ontvankelijk verklaarde, op grand
van de overwegingen dat « verder ook de
grief van (eiseres), gesteund op de beweerde onjuiste toepassing van art. 1582
Ger.W., terzake niet kan aangenomen
worden; Overwegende dat het derdenverzet, ingesteld door (eiseres) inderdaad
gericht is tegen de beschikking d.d. 30
mei 1990, waarbij door de vrederechter
een dagstelling is verleend tot het houden van de eerste verkoopdag; Dat deze
beschikking door de eerste rechter is
verleend nadat door de rechter-commissaris op verzoek van de curatoren, overeenkomstig art. 1190 Ger.W., machtiging
was verleend tot openbare verkoping en
een notaris was aangesteld belast met de
opstelling van het lastenkohier; Overwegende dat laatstgemeld artikel 1190
Ger.W. weliswaar enkel spreekt over de
machtiging door de rechter-commissaris,
die tevens de notaris aanstelt, doch zulks
neemt niet weg dat de wetgever bier duidelijk doelt op de door de curator te volgen procedure van gerechtelijke verkoping, zoals voorzien door de artikelen
528 en 564, § 1, Faill.W., waarin trouwens
expliciet naar de artikelen 1190 e.v.
Ger.W. wordt verwezen; Dat in strijd met
wat (eiseres) in haar akte van hager beroep voorhoudt, deze gedwongen verkoping van onroerende goederen op verzoek van de curatele blijkens de gevestigde rechtspraak en rechtsleer wel beheerst wordt door artikel 1582 Ger.W.
(... ); Dat de bij het vonnis a quo voorgestane samenlezing van art. 1192 Ger.W.
met artikel 1582, al. 4 Ger.W., in casu
geenszins afbreuk doet aan de specifi-
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teit, doch integendeel beantwoordt aan
de ratio legis van het Gerechtelijk Wethoek, dat beoogde de verschillende verkopingen volgens een gelijkaardige procedure te doen verlopen, zoals deze
beschreven is in het deel V onder de artikelen 1580 e.v. Ger.W. (... ); Overwegende dat inhoudelijk het derden-verzet van
(eiseres) evenwel niet anders inhoudt
dan een verzet tegen de verkoopsvoorwaarden, zoals vastgelegd in het lastenkohier, waarbij zij beoogde een beding
met betrekking tot de zgn. huurceelwaarborgovereenkomst te doen inlassen· Dat
naar luid van art. 1582 Ger.W., de schuldeisers vanaf de aanmaning om kennis te
nemen van de verkoopsvoorwaarden
over een termijn van acht dagen beschikken om omtrent de verkoopsvoorwaarden tegenspraak te voeren; Dat aangevoerde grieven, op straffe van verval
binnen die termijn voor de notaris moe:
ten worden gebracht, aan welke formaliteiten blijkens de door (eiseres) overgelegde procedurestukken te dezen duidelijk niet is voldaan (...); Dat, wanneer
binnen deze termijn geen bezwaren werden geuit, zulks tot gevolg heeft dat de
rechtspleging onaantastbaar wordt en
dat de verkoopsvoorwaarden definitief
zijn geworden; Dat met tegenspraak geformuleerd na het verloop van bovengemelde termijn door de notaris geen rekening moet worden gehouden; Dat (eiseres) v66r het opstellen van de verkoopsvoorwaarden en de aanmaning bij
brief de aangestelde notarissen wel heeft
Iaten weten dat zij een beding wilde Iaten opnemen met betrekking tot de zgn.
huurceelwaarborgovereenkomst, doch deze vraag niet heeft herbevestigd gedurende de termijn van art. 1582 Ger.W.,
zodat het vonnis a quo terecht aanneemt
dat het bij derden-verzet aangebrachte
tegenspraak tegen de verkoopsvoorwaarden en opschorting thans vervallen is en
dit derden-verzet niet kan ingewilligd
worden; Overwegende dat daarenboven
(eiseres) niet behoort tot een van de bij
a_rt:. 1582, al. ~ Ger.W. opgesomde categorieen schulde1sers, zodat zij zelf het nodige initiatief diende te nemen om tijdig
binnen de termijn van acht dagen tegenspraak te voeren » (aangevochten vonnis,
pp. 9-11),
terwijl, eerste onderdeel, de curatoren
van het faillissement de verkoop van de
onroerende goederen waartoe zij gemachtigd zijn door de rechter-commissaris, moeten vervolgen in de vormen voorgeschreven in het vierde deel, hoek IV,
hoofdstuk IV van het Gerechtelijk Wet-
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boek; het vierde deel, boek IV, hoofdstuk
IV van het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft dat de curator de onroerende
goederen behorend tot de failliete boedel
openbaar mag verkopen mits toelating
van de rechter-commissaris, die eveneens de instrumenterende notaris aanstelt, en dat de verkoop gehouden zal
worden ten overstaan van de Vrederechter, dat de verkoopdag door de notaris
bepaald wordt in overeenstemming met
de vrederechter; de openbare verkoop
van de onroerende goederen behorend
tot de failliete boedel geschiedt op de
wijze die gebruikelijk is inzake gewone
openbare verkopen van onroerende goederen; de gewone openbare verkoop van
onroerende goederen niet onderworpen
is aan het verzoekschrift van artikel1582
van het Gerechtelijk Wetboek, dat geldt
ter zake uitvoerend beslag op onroerende goederen; noch artikel 564 van het
Wetboek van Koophandel, noch het vierde deel, boek IV, hoofdstuk IV van het
Gerechtelijk Wetboek, steilen dat artikel
1582 van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is met betrekking tot de openbare verkoop van onroerende goederen
afhangend van een failliete boedel,
zodat het aangevochten vonnis niet
wettig heeft kunnen beslissen dat geschillen met betrekking tot de verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoop van onroerende goederen behorend
tot de failliete boedel slechts ontvankelijk zijn wanneer zij bij de instrumenterende notaris aangebracht zijn binnen
de acht dagen van de aanmaning door
deze notaris gedaan aan de ingeschreven
schuldeisers en de schuldeisers die een
bevel doen overschrijven tot inzage van
het lastenkohier (schending van artikelen 564 van de Faillissementswet van 18
april 1851, vormende boek III van het
Wetboek van Koophandel, en 1193, in het
bijzonder het eerste lid, en 1852, in het
bijzonder het vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als nodig
van artikelen 1190, 1192, 1583, in het bijzonder de derde en vijfde leden en 1622,
in het bijzonder de eerste en tweede leden van het Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, indien artikel 1582,
derde tot vijfde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek toepasselijk zou zijn op de
openbare verkoop van het onroerend
goed behorend tot een failliete boedel, en
wanneer met name aangenomen zou
worden dat een geschil over de verkoopsvoorwaarden aileen ontvankelijk is
wanneer het bij de instrumenterende no-

Nr. 236

taris aangebracht wordt binnen de acht
dagen van de aanneming tot inzage van
het lastenkohier door deze notaris gedaan aan de ingeschreven schuldeisers
en de schuldeisers die een bevel hebben
doen overschrijven, zulks aileen opgelegd kan worden aan de schuldeisers die
overeenkomstig deze bepalingen aangemaand worden tot kennisname van het
lastenkohier; eiseres noch ingeschreven
schuldeiser in de zin van deze bepaling
is, noch schuldeiser die een bevel heeft
doen overschrijven; de schuldeisers die
niet aangemaand moeten worden tot
kennisname van het lastenkohier geen
kennis dragen van de termijn waarbinnen de bezwaren overeenkomstig het
vierde lid van artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek aangebracht zouden
moeten worden, deze termijn overigens
niet per se eenvormig is voor aile aangemaande schuldeisers, en hoe dan ook
niet gekend hoeft te zijn door de nietaangemaande schuldeisers,
zodat het aangevochten arrest niet
wettig heeft kunnen beslissen dat het geschil tegen de verkoopsvoorwaarden,
door een niet-aangemaande schuldeiser,
slechts ontvankelijk is wanneer het binnen de acht dagen vanaf de aanmaning
werd aangebracht voor de instrumenterende notaris (schending van de in het
aanhef van het middel aangehaalde wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat : 1. de A.S.L.K.
eerst ingeschreven schuldeiseres is
op een vastgoed, toebehorend aan
de op 14 september 1989 failliet verklaarde B.V.B.A. Tavern Americain
waarvan de verweerders curators
zijn; 2. eiseres, een niet-ingeschreven schuldeiseres, op 14 november
1988 een « huurceelwaarborg » bedongen had met de B.V.B.A. Tavern
Americain die haar de mogelijkheid
hood hoofdhuurster te worden van
de herberg uitgebaat door die vennootschap; 3. de curators op grond
van artikel 1190 van het Gerechtelijk Wetboek door de rechter-commissaris gemachtigd werden het onroerend goed openbaar te verkopen;
4. de bevoegde vrederechter bij beschikking van 30 mei 1990 de dag
heeft vastgesteld van de openbare
verkoop die zou plaatshebben onder
· verkoopsvoorwaarden die geen mel-
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ding maken van de « huurceelwaarborg »; 5. eiseres tegen die beschikking derdenverzet heeft aangetekend; 6. inhoudelijk dit derdenverzet
niets anders inhoudt dan een verzet
tegen de verkoopsvoorwaarden;
Dat het vonnis oordeelt dat dit
verzet laattijdig was, gelet op het
verstrijken van de termijn van acht
dagen bepaald door artikel 1582 van
het Gerechtelijk Wetboek en de omstandigheid dat eiseres niet een van
de schuldeisers is bedoeld in artikel
1582, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek;
Overwegende dat in geval van
faillissement de verkoop van de onroerende goederen geschiedt op de
wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen, behoudens het
bepaalde in artikel 1193ter van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat, volgens artikel 1192 van het
Gerechtelijk Wetboek, de optredende notaris ten minste acht dagen
v66r de zitting aan de vrederechter
ten overstaan van wie de verkoop
wordt gehouden kennis geeft van de
verkoopsvoorwaarden; dat, krachtens hetzelfde artikel, de vrederechter waakt voor de bescherming van
de belangen van de failliete boedel,
en dat tegen de weigering van g'oedkeuring door de vrederechter de
rechtsmiddelen open staan als bepaald in de artikelen 1031 tot 1034
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat in die versnelde
vorm van openbare verkoop de
goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden een beslissing van voorbereidende aard is, die de rechten van
alle betrokkenen onverlet laat;
Dat, indien de vrederechter niet
weigert de verkoopsvoorwaarden
goed te keuren, het bedoelde artikel
1192 niet de mogelijkheid inhoudt
daartegen een rechtsmiddel aan te
wenden;
Overwegende dat het bestreden
vonnis dat oordeelt dat het niet
moest ingaan op het verzoek het beding van de « huurceelwaarborg » in

de verkoopsvoorwaarden op te nemen, in zoverre de in het middel
aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat, zoals door verweerster wordt
opgeworpen, het middel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat gelet op de verwerping van de voorziening, de vordering tot bindendverklaring geen
bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.
13 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler
en Verbist.
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1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALING - VERBAND MET DE AANGEVOERDE
GRIEF.

2° VERBINTENIS -

TENIETGAAN VAN
VERBINTENIS - BETALING - AANBOD VAN
BETALING ZONDER CONSIGNATIE - BEVRIJDING VAN DE SCHULDENAAR - INTEREST.

3° BETALING -

AANBOD VAN BETALING
ZONDER CONSIGNATIE - BEVRIJDING VAN
DE SCHULDENAAR - INTEREST.
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1° Aan art. lOBO Ger. W., in zoverre dit

voorschrijft in het cassatieberoep de
wettelijke bepalingen te vermelden
waarvan de schending wordt aangevoerd, wordt geen afbreuk gedaan
doordat het middel, benevens de beweerdelijk onjuist toegepaste wetsbepaling waarop het betrekking heeft,
ook andere wettelijke bepalingen als
geschonden aanwijst (1).
2° en 3° Het enkele aanbod van gerede
betaling dat niet is aanvaard en dat
niet gevolgd is door consignatie, bevrijdt de schuldei1aar niet en heeft
niet tot gevolg dat de interest vanaf
dan niet meer verschuldigd is (2). (Art.
1257 B.W.)
(BRETI' EN PROVOORT
T. RIJCKAERT EN VAN GHELUWE)
ARREST

(A.R. nr. 8304)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1992 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1146,
1147, 1153, 1234, 1257, 1258, 1259 van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 1 mei 1913, 1352, 1354 en 1356 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging verweerders veroordeelt tot betaling van interesten aan
12,75 % per jaar op het verschuldigde saldo van de koopsom vanaf 29.08.1985 tot
21.11.1985, op de volgende gronden: « In
hun conclusie van 25 maart 1992 vorderen (eisers) "Voor zover het vonnis van
de eerste rechter zou bevestigd worden :
te zeggen voor recht dat akte slechts
moet verleden worden mits betaling van
het verschuldigde bedrag meer de interesten aan 12,75 %per jaar vanaf de dag
na het verstrijken van de termijn waarbinnen de akte moest verleden worden ".
Het principe van de vordering is niet betwist, maar terecht voeren (verweerders)
(1) Zie Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5999 (A.C.,
1987-88, nr. 344).
(2) H. DE PAGE, Traite de droit civil beige, T.
III, Bruylant 1967, nr. 495 B.
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aan dat de interesten slechts lopen tot 21
november 1985, datum van aanbod van
gerede betaling »,
terwijl de schuldenaar alleen bevrijd
wordt door het aanbod van gerede betaling op voorwaarde dat de aangeboden
geldsom in consignatie gegeven wordt; in
dat geval houdt de interest op te lopen
vanaf de dag van de consignatie; dat het
aanbod van gerede betaling zonder consignatie, niet bevrijdend is voor de schuldenaar en dus niet tot gevolg heeft dat
de interesten ophouden te lopen; dat verweerders volgens het bestreden arrest
aanbod van gerede betaling deden op 21
november 1985; dat dit aanbod echter
nooit gevolgd werd door consignatie en
dat het bestreden arrest dit ook niet
vaststelt; dat het bestreden arrest dan
ook ten onrechte beslist heeft dat de interesten slechts lopen tot 21 november
1985, datum van aanbod van gerede betaling (schending van art. 1146, 1147, 1153,
1234, 1257, 1258 en 1259 B.W., 1352, 1354,
en 1356 Ger.W.), zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Over de door verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel : de in het middel als geschonden aangewezen
wetsbepalingen houden geen verband met de in het middel aangevoerde grief :
Overwegende dat het middel aan
het arrest verwijt te hebben beslist
dat de interest verschuldigd was tot
op de datum van een aanbod van
betaling dat niet gevolgd werd door
een consignatie;
Dat het middel aldus betrekking
heeft op een in artikel 1257 van het
Burgerlijk Wetboek vervatte en voor
de toepassing ervan noodzakelijke
voorwaarde;
Dat daaraan geen afbreuk doet
dat ook de artikelen 1146, 1147 en
1153 van het Burgerlijk Wetboek als
geschonden worden aangewezen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat artikel 1257,
tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek bepaalt : « Het aanbod van ge-
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rede betaling, gevolgd van consignatie, bevrijdt de schuldenaar; het
geldt te zijnen opzichte als betaling,
wanneer het op wettige wijze gedaan is »;
Dat het enkele aanbod van gerede
betaling, dat niet is aanvaard en dat
niet gevolgd is door consignatie, de
schuldenaar niet bevrijdt en niet tot
gevolg heeft dat de interest vanaf
dan niet meer verschuldigd is;
Overwegende dat het arrest oordeelt : « terecht voeren de (verweerders) aan dat de interesten slechts
!open tot 21 november 1985, datum
van het aanbod van gerede betaling »;
Dat het arrest dat aldus de aan de
eisers toegekende interest beperkt
tot 21 november 1985, enkel op
grond van het aanbod van gerede
betaling en niet op grond van een
consignatie van de koopsom na aanbod van gerede betaling ervan, artikel 1257, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
13 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Wauters Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en De Gryse.
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Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het niet voor de feitenrechter aangevoerde middel ten betoge dat een lid
van de provinciale raad van de Orde
van Apothekers niet rechtsgeldig met
een onderzoek werd belast (1).
(R. .. T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(A.R. nr. 8314)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 september 1992
gewezen door de nederlandstalige
raad van beroep van de Orde van
Apothekers;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt; ·

Over de middelen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat : 1. de regelmatig
samengestelde provinciale raad de
klacht tegen eiseres op 26 februari
1991 doorstuurde naar het bureau; 2.
het bureau waarop aanwezig waren
de voorzitter, de ondervoorzitter, de
secretaris Parmentier en de afgevaardigde van de nationale raad, op
11 maart 1991 apotheker Vermeulen
aanstelde om het onderzoek te verrichten en verslag te doen; 3. de onderzoeksopdracht op 19 maart 1991
door de provinciale raad werd bevestigd; 4. de provinciale raad waarvan deel uitmaakten de secretaris
Parmentier en het raadslid Herdewijn, ter zitting van 13 mei 1991 besliste de zaak aanhangig te maken
en opdracht gaf aan het bureau een
dagvaarding voor te bereiden; 5.
Parmentier en Herdewijn deel uitmaakten van de provinciale raad
die op 2 juli 1991 bij verstek de
schorsing uitsprak van eiseres en op
verzet van deze laatste op 28 janua~
(1) Zie : Cass., 10 sept. 1993, A.R. nr. 7983
(A.C., 1993, nr. 340).

484

Nr. 239

HOF VAN CASSATIE

ri 1992 het verzet als ongegrond afwees;
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres voor de
provinciale raad of voor de raad van
beroep heeft opgeworpen dat apotheker Vermeulen niet rechtsgeldig
werd belast met het tuchtrechtelijk
onderzoek;
Dat het middel, dat niet de openbare orde aanbelangt of op dwingend recht betrekking heeft voor
het eerst voor het Hof wordt opgeworpen, nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
13 mei 1994 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en De Bruyn.
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ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTI'E - SPOEDPROCEDURE - VOORLOPIGE ONTEIGENINGSVERGOEDING - VORDERING TOT HERZIENING - ONTVANKELIJKHEID.

De bij art. 16 Onteigeningswet vastgestelde termijn van twee maanden is
een eindtermijn; ontvankelijk is bijgevolg de vorde1·ing tot herziening van
de toegekende voorlopige vergoeding,

die is ingesteld v66r de verzending van
de in art. 15, tweede lid, van dezelfde
wet bepaalde stukken (1).
(VELGHE E.A. T. GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0158.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1990
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen die gericht zijn tegen hetzelfde
arrest, moeten worden gevoegd;

II. Op de voorziening ingeschreven onder het nummer C.93.0158.N :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 16, lid 1, van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessie voor de bouw van de autosnelwegen,
doordat het bestreden arrest, bij wijze
van hervorming van het vonnis a quo, de
exceptie van niet-ontvankelijkheid van
de vordering ingesteld conform artikel
15, lid 2, van de wet van 26 juli 1962 tot
herziening van de door de vrederechter
van het 2de kanton te Sint-Niklaas op 28
februari 1983 gewezen vonnis, waarbij
het bedrag vastgesteld werd van de aan
eiser toekomend voorlopige onteigeningsvergoeding, hierop gegrond dat de vordering was ingesteld op 28 februari 1984
v66r de verzending d.d. 5 maart 1984 van
het in artikel 15, lid 2, bedoeld stortingsbewijs en bijgevolg voorbarig was heeft
afgewezen om reden dat : « de vordering
tot herziening heeft geen uitstaans met
de eerder door de onteigenaar voor de
vrederechter aanhangig gemaakte vordering tot onteigening. Zij betreft een nieuwe vordering die alleen maar op de onregelmatigheid van de onteigening kan
gegrond worden of, zoals ter zake, gericht kan zijn tegen de voorlopige vastgestelde vergoeding. Voor het instellen
van een vordering tot herzienin.g door de
{1} Zie : Les Novel/es, Droit administratif, T.
VII, !'expropriations pour cause d'utilite publique, 89 nr. 440.
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onteigende wordt noch in het procesrecht noch in het materieel recht, ook
niet in de onteigeningswet van 26 juli
1962, enige bijzondere toelaatbaarheidsvereiste gesteld. Dienvolgens kan (verweerster) herzienning vorderen van zodra zij daar belang toe heeft. Dit belang
is voor haar ontstaan onmiddellijk na de
uitspraak van het vonnis van 28 februari
1983, vermits de onteigeningsvergoeding
daarin (voorlopig, weze onder voorbehoud van gebeurlijke herziening) vastgesteld werd. Haar vordering tot herziening kon (verweerster) dienvolgens van
dan af op toelaatbare wijze instellen en
daarmee diende zij zeker niet te wachten tot na betekening van het bewijs van
storting van de hoofdsom der aanvullende vergoeding en van de vervallen compensatoire interesten daarop. De stelling
van (eiseres) leidt tot het ongerijmd besluit dat een onteigende aan wie de vrederechter een te geringe vergoeding toekende, geen vordering tot herziening zou
kunnen instellen in geval de onteigenaar
blijvend zou nalaten de vergoeding in de
Deposito- en Consignatiekas te storten.
De wetgever kan onmogelijk het inzicht
gehad hebben zulke ongerijmdheid in
het leven te roepen. Het door (eisers) ingeroepen art. 16 heeft geen toelaatbaarheidsvereiste ingevoerd, doch beschikt
enkel dat de voorlopige vergoeding " onherroepelijk" wordt en dus niet meer
voor herziening vatbaar is wanneer geen
der partijen herziening aangevraagd
heeft binnen twee maand nadat de in
art. 15 bedoelde betekening plaats vond.
Het art. 16 betreft dus invoering van een
verval, doch beschikt geenszins dat de
onteigenaar en/of de onteigende enkel
een vordering tot herziening kunnen instellen binnen een termijn van twee
maand die pas aanvangt na betekening
van de in art. 15 bedoelde stukken »,

terwijl artikel 16, al. 1, van de wet van
26 juli 1962 bepaalt « de voorlopige vergoedingen die de rechter heeft toegekend, worden onherroepelijk, indien binnen twee maanden na de verzending van
de in artikel 15, 2de lid bedoelde stukken
geen van de partijen de herziening ervan
heeft aangevraagd voor de rechtbank
van eerste aanleg •; deze wetsbepaling
oplegt dat de herziening « binnen » de
voorgeschreven termijn zou zijn aangevraagd, wat impliceert dat de vordering
ingesteld v66r het begin van de termijn
voortijdig is en dus onontvankelijk, zodat het bestreden arrest door een voortijdig ingestelde vordering ontvankelijk te
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verklaren de in de aanhef van het middel aangevoerde wetsbepaling schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 16 van de Onteigeningswet, de
voorlopige vergoedingen die de rechter heeft toegekend, onherroepelijk
worden, indien binnen twee maanden na de verzending van de in artikel 15, tweede lid, van dezelfde wet,
bedoelde stukken, geen van de partijen de herziening ervan heeft aangevraagd voor de rechtbank van eerste aanleg;
Overwegende dat de Onteigeningswet beoogt het dringend karakter van de onteigening, de geschonden materiEHe belangen van de
onteigende en de rechtszekerheid in
aanmerking te nemen en daartoe
een snelle afwikkeling van de procedure regelt;
Dat het voormelde artikel 16 kadert in dit opzet van een snelle afwikkeling van de procedure en derhalve enkel de eindtermijn bepaalt
bij het verstrijken waarvan zonder
aanvraag tot herziening, de voorlopige vergoeding onherroepelijk wordt;
dat die wetsbepaling niet belet dat
de vordering tot herziening reeds
wordt ingesteld v66r de verzending
van de in artikel 15, tweede lid, van
dezelfde wet bepaalde stukken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de onteigenaar op 5 maart
1984 een afschrift stuurde van het
bewijs van starting van de aanvullende vergoeding in de Deposito- en
Consignatiekas en dat hij de vordering tot herziening instelde bij dagvaarding van 27 februari 1984;
Overwegende dat het arrest, dat
beslist dat de vordering tot herziening ontvankelijk is, naar recht is
verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
13 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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Nr. 240
1e

KAMER -

13 mei 1994

1° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN - INDIVIDUELE
MAATREGEL DIE NIET HET KARAKTER VAN
TUCHTSANCTIE HEEFr PROCEDURE TAALGEBRUIK.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTPROCEDURE - TAALGEBRUIK.

3° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN, NIETIGHEDEN - ANDERE ZAKEN - ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTZAAK ART. 40 TAALWET GERECHTSZAKEN - TOEPASSELIJKHEID.

1o Oak wanneer de raad van beroep van

de Orde van Geneesheren een individzzele maatregel beveelt die niet het
karakter van een tuchtsanctie heeft,
wordt het taalgebruik bij de procedure
geregeld op grand van art. 24, § 3, Artsenwet en is art. 4 van die wet niet
toepasselijk (1).
2° en 3° Art. 40 Taalwet Gerechtszaken

dat bepaalt dat de regels van de wet
op straf van nietigheid z1jn voorgesclJreven, is niet toepasselijk op de
rechtspleging voor de raden van de Orde van Geneesheren (2). (Art. 24, § 3,
Artsenwet.)
(C ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. D.93.0027.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 juni 1993 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;

Nr. 240

Over het middel :
Overwegende dat de raad van beroep in de zaak nr. 32/91 eiser
schuldig verklaart aan de telastleggingen a) ongeoorloofde spreiding
van zijn medische activiteiten; b) onvoldoende waarborgen van de continui:teit en de kwaliteit van de zorgen; c) misleiding van de raad en
van de collegae inzake contracten;
Dat 4e raad eiser, vo6lr de tuchtvergrijpen a, b en c samen een
tuchtstraf van drie maand Sehorsing.
in het recht de geneeskunde uit te
oefenen, oplegt;
Dat de raad van beroep in de
zaak nr. 4/92 eisers verzoek tot
spreiding van zijn medische activiteiten over vier ziekenhuizen als ongegrond afwijst;
Wat het eerste onderdeel betreft :
I
Overwegende dat het onderdeel
de schending van wetsbepalingen
met betrekking tot het gebruik der
talen in bestuurszaken aanvoert; dat
nu hoofdstuk IX van het koninklijk
besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der Geneesheren in uitvoering van artikel
24, § 3, van het koninklijk besluit nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van Geneesheren het gebruik der talen in tuchtzaken regelt,
het onderdeel derhalve gegrond is
op de wetsbepalingen die op het beslechte geschil niet toepasselijk
zijn en door de beslissing niet werden toegepast;

(1) Over de aard van dergelijke maatregel,
zie R.P.D.B., Compl. VII, V" Ordres et instituts
professionnels, nr. 70; Cass., 15 jan. 1991, A.R.
nr. 7165 (A.C., 1990-91, nr. 324).

Overwegende dat de schending
van artikel 97 (oud) van de Grondwet en de miskenning van het recht
van verdediging geen zelfstandige
grieven uitmaken maar gegrond zijn
op de vergeefs aangevoerde schending van de in het onderdeel vermelde bepalingen van de wetgeving
op het gebruik der talen in bestuurszaken;

(2) Cass., 26 nov. 1993, A.R. nr. 8133 (A.C.,
1993, nr. 489).

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de aanvoering
van eiser dat de motivering van de
beslissingen van de raad van beroep
niet mede mag berusten op citaten
in het Frans aangehaald waarvan
de zakelijke inhoud niet is weergegeven in het Nederlands, geen steun
vindt in de in het onderdeel vermelde wetsbepalingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
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 grond
van de bepalingen van de hoofdstukken II, III en IV 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 raden 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 het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat de aangevoerde
schending van artikel 6 E.V.R.M. en
van artikel 97 (oud) van de Grandwet, geheel berust op de vergeefs
aangevoerde schending van de in
het onderdeel aangewezen bepalingen van de wetgeving op het gebruik der talen;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;

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

13 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Bourgeois
- Gelijkluide11de co11clusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocatell: mrs. Verbist en Biitzler.

Nr. 241
3"

KAMER -

16 mei 1994

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE- RECHTER WETTIG VERHINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET VONNIS WAAROVER HIJ MEDE
HEEFT BERAADSLAAGD - VERVANGING VEREISTEN - VASTSTELLING - BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER TOT AANWIJZING
- BESCHIKKING NIET VAN VALSHEID BETICHT - VONNIS - VONNIS WAARIN NIET
WORDT VASTGESTELD DAT AAN DE VEREISTEN IS VOLDAAN - WETTIGHEID.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - ALLERLEI - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTER WETTIG VERHINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET VONNIS WAAROVER HIJ MEDE
HEEFT BERAADSLAAGD - VERVANGING VEREISTEN - VASTSTELLING - BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER TOT AANWIJZING
- BESCHIKKING NIET VAN VALSHEID BETIGHT - VONNIS - VONNIS WAARIN NIET
WORDT VASTGESTELD DAT AAN DE VEREISTEN IS VOLDAAN - WETTIGHEID.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE RECHTER WETTIG VERHINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET VONNIS
WAAROVER HIJ MEDE HEEFT BERAADSLAAGD - VERVANGING - VEREISTEN VASTSTELLING BESCHIKKING VAN DE
VOORZITTER TOT AANWIJZING - BESCHIK-
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KING ·NIET VAN VALSHEID BETICHT - VONNIS- VONNIS WAARIN NIET WORDT VASTGESTELD DAT AAN DE VEREISTEN IS VOLDAAN
- WETTIGHEID.

1°, 2° en 3° Het feit dat aan alle vereisten
van art. 779, tweede lid, Ger. W. is voldaan kan worden bewezen aan de
hand van de beschikking van de voorzitter tot aanwijzing, mits zij niet van
valsheid is beticht; het vonnis hoeft
niet vast te stellen dat aan die vereisten is voldaan (1). (Artt. 778, 779, tweede lid, en 780 Ger.W.)
(MANUFACTURE DE CRISTAUX DU VAL-SAINTLAMBERT N.V. T. JIMENEZ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. S.93.0115.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1993 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 778, 779, eerste en tweede
lid, 780 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest vermeldt dat het
gewezen is door de heren : Emil Micha,
kamervoorzitter, Guillaume Claessen,
raadsheer in sociale zaken benoemd als
werkgever, Guy Evrard, raadsheer in sociale zaken benoemd als arbeider, die de
debatten in de zaak hebben bijgewoond,
en dat het op 3 maart 1993 ... op de openbare terechtzitting van de vierde kamer
van het Arbeidshof te Luik, afdeling
Luik is uitgesproken door hetzelfde
rechtscollege, behalve de hh. Claessen en
Evrard, die voor de uitspraak van het arrest overeenkomstig artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek vervangen zijn
door de hh. Xharde, raadsheer in sociale
zaken benoemd als werkgever, en
Schroeders, raadsheer in sociale zaken
benoemd als arbeider »,
«

terwijl, eerste onderdeel, artikel 779,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
(1) Zie Cass., 5 jan. 1983, A.R. nr. 2692 (A.C.,
1982-83, nr. 261); 12 april 1984, A.R. nr. 7014,
en 29 mei 1984, A.R. nr. 8583 (ibid., 1983-84,
nrs. 465 en 555); 2 dec. 1987, A.R. nr. 6123
(ibid., 1987-88, nr. 203).

Nr. 241

luidt als volgt : « wanneer een rechter
wettig verhinderd is de uitspraak bij te
wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig
artikel 778, kan de voorzitter van het gerecht evenwel een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de
uitspraak te vervangen »; het arrest niet
vaststelt dat de raadsheren Xharde en
Schroeders bij een beschikking van de
voorzitter van het Arbeidshof zijn aangewezen ter vervanging van de heren
Claessen en Evrard en vooral niet dat
laatstgenoemd wettig verhinderd waren;
het Hof bijgevolg onmogelijk kan nagaan of de raadsheren Jeharde en
Schroeders wettig zijn aangewezen, aangezien het voor de toepassing van het
bovenaangehaalde artikel 779, tweede
lid, vereist is dat de vervangen rechter
wettig verhinderd is en dat die verhindering door de voorzitter van het rechtscollege wordt vastgesteld; het arrest derhalve nietig is (schending van de artikelen
779, tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, de bestreden beslissing weliswaar preciseert dat de raadsheren Jeharde en Schroeders de raadsheren Claessen en Evrard hebben vervangen « voor de uitspraak van het arrest »,
maar niet vaststelt dat laatstgenoemde
mede hebben beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wethoek, dat wil zeggen dat naar hun mening is gevraagd na afloop van de
bespreking (artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek); die beslissing, zoals hierboven gezegd, enkel vermeldt dat de
zaak is berecht door de heren Micha,
Claessen en Evrard « die de debatten in
de zaak hebben bijgewoond »; uit die vermelding niet kan worden opgemaakt of
de raadsheren Claessen en Evrard wei
mede hebben beraadslaagd na afloop
van de debatten; het arrest, nu het niet
vaststelt, weze het impliciet maar op ondubbelzinnige wijze, dat de raadsheren
Claessen en Evrard na de sluiting der
debatten over het arrest mede hebben
beraadslaagd, nietig is, aangezien uit de
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vermeldingen (artikel 780, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) niet kan worden opgemaakt of het gewezen is door een regelmatig samengesteld rechtscollege
(schending van alle bovenaan in het middel aangehaalde wetsbepalingen, inzonderheid van artikel 779, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, nu krachtens
dat artikel een verhinderde rechter en-
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kel mag vervangen worden als hij mede
heeft beraadslaagd) :

Overwegende dat het arrest de in
het middel weergegeven vermeldingen bevat;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de eerste voorzitter
van het arbeidshof, bij de beschikkingen van 3 maart 1993, die niet
van valsheid zijn beticht en waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd, overeenkomstig
artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, enerzijds, raadsheer in sociale zaken Schroeders
heeft aangewezen ter vervanging
van raadsheer in sociale zaken
Evrard en, anderzijds, raadsheer in
sociale zaken Xharde heeft aangewezen ter vervanging van raadsheer
in sociale zaken Claessen;
Dat de beschikkingen vaststellen
dat de vervangen rechters wettig
verhinderd zijn de uitspraak bij te
wonen van het arrest waarover zij
mede hebben beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat geen enkel wetsartikel bepaalt dat het arrest zelf de met toepassing van artikel 779, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek gewezen beschikking van de eerste voorzitter moet vermelden en dat het de
vaststelling moet bevatten dat de
vervangen magistraten over het arrest mede hebben beraadslaagd
overeenkomstig artikel 778 van genoemd wetboek;
Dat geen van beide onderdelen
kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 mei 1994 - 3" kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, adelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 242
3" KAMER - 16 mei 1994

1° CASSATIE-

VERNIETIGING, OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN GEDEELTELIJKE
CASSATIE VAN EEN BESLISSING - BESLIS·
SING DIE SLECHTS HET GEVOLG IS - GEVOLG.

2° CASSATIEBEROEP -

BURGERLIJKE
ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BESTAANSREDEN - GEDEELTELIJKE CASSATIE VAN
EEN BESLISSING - BESLISSING DIE SLECHTS
HET GEVOLG IS - VERNIETIGDE BESLISSING
- CASSATIEBEROEP TEGEN DIE BESLISSING
- ONTVANKELIJKHEID - ALGEMENE REGEL.

3° CASSATIEBEROEP -

BURGERLIJKE
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
ZAKEN CASSATIEBEROEP - GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BESTAANSREDEN - CASSATIE VAN EEN BESLISSING BESLISSING DIE SLECHTS HET GEVOLG IS VERNIETIGDE BESLISSING - CASSATIEBEROEP TEGEN DIE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID - UITZONDERING OP DE ALGEMENE REGEL.

1o Gedeeltelijke cassatie van een beslis-

sing brengt in diezelfde mate vernietiging mede van de beslissing die
slechts het gevolg is van de eerste beslissing (1).
2" In de regel niet ontvankelijk, wegens
gemis aan bestaansreden, is het cassatieberoep tegen een rechterlijke beslis(1) Cass., 15 feb. 1988, A.R. nr. 7895 (A.C.,
1987-88, nr. 364); 22 maart 1993, A.R. nr. 9491
(ibid., 1993, nr. 153).
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sing waarvan de vernietiging het gevolg is van een na die beslissing
gewezen cassatiearrest (2).
3° De vernietiging van een rechterlijke

beslissing brengt de vernietiging mede
van de Jatere beslissing die het gevolg
ervan is, zelfs als tegen laatstgenoemde beslissing geen cassatieberoep is ingesteld; die regel heeft evenwel niet
tot gevolg dat een cassatieberoep, dat
v66r de vernietiging van de eerste beslissing tegen de latere beslissing
wordt ingesteld, geen bestaansreden
meer heeft en derhalve niet ontvankeJijk wordt (3).
(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN SOCIALE ZAKEN
T. DARTOIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. S.93.0132.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 24 februari 1992 en
(2) Cass., 10 april 1981, A.R. nr. 2997 (A.C.,
1980-81, nr. 464) met cone!. Dumon, proc.-gen.,
in A. C., 1980-81, blz. 924, en in R. W., 1981-82,
kol. 607.
(3) Zie Cass., 12 feb. 1848 (Bull. en Pas.,
1848, I, 217); 22 feb. 1906 (ibid., 1906, I, 141); 11
okt. 1965 (ibid., 1966, I, 189); 20 nov. 1967 (A.C.,
1968, 407). De samenvatting in de tekst is
slechts een uitzondering op de regel vervat in
de samenvatting die onmiddellijk voorafgaat
aan de samenvatting in de tekst. Er moet worden opgemerkt dat het middel in deze zaak
beide bestreden arresten bekritiseerde en niet
aileen het eerste. lndien het middel enkel op
het eerste bestreden arrest kritiek had geoefend, zou het cassatieberoep tegen het tweede
bestreden arrest uiteraard niet ontvankelijk
geweest zijn, zij het om die reden (Cass., 15
feb. 1988, A.R. nr. 7895, A.C., 1987-88, nr. 364;
17 okt. 1988, A.R. nr. 8264 (ibid., 1988-89, nr.
89). Te dezen had het door het O.M. opgeworpen middel van niet ontvankelijkheid betrekking op het cassatieberoep in zoverre het tegen het tweede bestreden arrest gericht was,
en voerde het dus uitsluitend aan dat het cassatieberoep tegen het tweede arrest, bij gemis
aan bestaansreden, niet Ianger ontvankelijk
was, als het Hof de bekritiseerde eindbeslissing van het vroegere, eveneens bestreden arrest, vernietigde, aangezien de cassatie van
rechtswege de vernietiging van het latere
tweede arrest tot gevolg had, in zoverre
laatstgenoemde arrest de vroegere bekritiseerde eindbeslissing bevestigde, het een gevolg
van de beslissing was en uitspraak deed over
de kosten.

Nr. 242

23 juni 1993 door het Arbeidshof te
Bergen gewezen;

Over het middel van niet-ontvankelijkheid, dat door het openbaar
ministerie ambtshalve is opgeworpen tegen het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen het arrest
van 23 juni 1993, en waarvan kennis
gegeven is overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat het arrest van
23 juni 1993, nu het beslist wat het
arrest van 24 februari 1992 reeds
had beslist, ook het gevolg is van
dat arrest;
Overwegende dat cassatie van een
rechterlijke beslissing de vernietiging medebrengt van de latere beslissing, die er het gevolg van is,
zelfs als tegen laatstgenoemde beslissing geen cassatieberoep is ingesteld;
Dat die regel niet tot gevolg heeft
dat een cassatieberoep dat door de
vernietiging van de eerste beslissing
tegen de latere beslissing wordt ingesteld, geen bestaansreden meer
he eft;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel : schending
doordat de bestreden arresten ...
I. In zoverre het middel gericht is
tegen het arrest van 24 februari
1992:

Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre het middel gericht is
tegen het arrest van 23 juni
1993:
Overwegende dat cassatie van het
arrest van 24 februari 1992 in
dezelfde mate vernietiging medebrengt van het arrest van 23 juni 1993
dat er het gevolg van is;
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Om die redenen, vernietigt het arrest van 24 februari 1992 in zoverre
het uitspraak doet over de integratietegemoetkoming zonder de ziekteen invaliditeitsuitkeringen binnen
de aangegeven grenzen af te trekken; vernietigt het arrest van 23 juni 1993 in dezelfde mate en in zoverre het uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van het arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arresten; veroordeelt eiser in de
kosten gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
16 mei 1994- 3• kamer- Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. van
Heeke.
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(PEETERS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1427.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 oktober 1993 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over de tweede grief :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie voor de feitenrechter wel
aanvoerde dat zij de bloedproef
mocht weigeren omdat zij had toegegeven dronken te zijn;
Overwegende dat de rechters releveren : « Uit de vaststellingen van
de verbalisanten blijkt dat {eiseres)
tekens van dronkenschap vertoonde,
hetgeen door {eiseres) trouwens niet
wordt betwist. {Eiseres) heeft desondanks geweigerd een bloedmonster
te laten nemen, dit zonder enige geldige reden »;
Overwegende dat de rechters,
door erop te wijzen dat eiseres de
bloedproef weigerde « dit zonder
enige geldige reden », te kennen geven dat de omstandigheid dat zij
had bekend dronken te zijn geen
geldige reden is om de bloedproef te
weigeren;
Dat zij aldus het verweer van eiseres verwerpen en haar conclusie
beantwoorden;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

17 mei 1994

WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE DE
POLITIE VAN HET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN) - ART. 34 - ART. 34, 3° - WEIGEREN
EEN BLOEDMONSTER TE LATEN NEMEN
WETTIGE REDEN.

De omstandigheid dat de beklaagde
heeft bekend dronken te zijn is geen
geldige reden om de bloedproef te weigeren.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. H. Lenders, Hasselt.
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KAMER -

17 mei 1994

1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD

BUITEN
-

FOUT -

BEGRIP.

2o SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO-

DEN - ONOPZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - BEGRIP.
1o en 2° Wanneer een beklaagde vervolgd

is wegens het onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen, dient de
rechter onder meer te onderzoeken
waarin het gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg bestaat waardoor de slagen of verwondingen werden veroorzaakt; daarbij dient hij in aanmerking
te nemen alle fouten die dat gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren, in voorkomend geval
oolc alle overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht of die
overtredingen mede afzonderlijk ten
laste worden gelegd of niet.
(GILLEMAN T. DERCO INTERNATIONAL N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1526.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 september 1993 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
1. Door de N.V. Derco International, Godelieve Heytens en Wilfried
Rogge:
Over de derde grief :
Overwegende dat de rechter, wanneer zoals te dezen een beklaagde
vervolgd is wegens het onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwon-
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dingen, dient te onderzoeken waarin
het gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg bestaat waardoor de slagen
of verwondingen werden veroorzaakt; dat hij daarbij in aanmerking
dient te nemen aile fouten welke dit
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen uitmaken, desgevailend
ook aile overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht of deze
overtredingen mede afzonderlijk ten
laste worden gelegd of niet;
Overwegende dat vervolgingen, ingesteld wegens het misdrijf bepaald
bij de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, voor de beklaagde impliceren dat hij zich heeft te verdedigen omtrent onder meer aile vormen van gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, constitutief element van
voormeld misdrijf, welke de oorzaak
kunnen zijn geweest van de slagen
of verwondingen;
Overwegende dat de rechters te
dezen onderzoeken waarin eisers
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat; dat zij daartoe zijn rijgedrag onderzoeken en oordelen dat
de onvoorzichtigheden die hij beging en die op de bladzijden 9 en 10
van het bestreden vonnis worden
beschreven onder de toepassing vallen van artikel 16.6 van het Wegverkeersreglement;
Dat zij zodoende eisers recht van
verdediging niet miskennen;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. De Roeck,
Gent.
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2• KAMER - 17 mei 1994

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING -

VOORWAARDE.

Het verzoek tot onttrekking van de zaak
aan de rechter wordt afgewezen wanneer de verdenking enkel betrekking
heeft op de familieband die bestaat
tussen de voorzitter van de rechtbank
en de vertegenwoordiger van de geestelijke autoriteit gevestigd in de stad
waar de rechtbank haar zetel heeft.
(Art. 542 Sv.)
(CRAB)
ARREST

bij het dossier werden gevoegd -,
anderzijds, de omstandigheid dat de
voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge « de broer
is van kardinaal G. Danneels, het
hoofd van de Katholieke Kerk in
Belgie »;
Overwegende dat uit deze gegevens niet valt af te leiden dat voor
de wettelijke samenstelling van een
kamer er niet voldoende rechters in
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge zouden zijn om te dezen uitspraak te doen op een onafhankelijke, onbevooroordeelde en onpartijdige wijze, of dat zij gewettigde
twijfel zouden doen ontstaan omtrent de geschiktheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
om op die wijze uitspraak te doen;
Dat het verzoek niet gegrond is;

(A.R. nr. P.94.0466.N)

HET HOF;- ...
Overwegende
dat
het
verzoekschrift strekt tot onttrekking
van de zaak aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge, op grond
van « gewettigde verdenking », en
tot verwijzing naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg van een ander
gerechtelijk arrondissement;
Overwegende dat het verzoek in
zoverre het stoelt op, enerzijds, feiten die aan magistraten van het
openbaar ministerie worden verweten, anderzijds, de omstandigheid
dat « het bisdom in het dossier geYnteresseerd (is) », welke laatste omstandigheid geen reden tot onttrekking oplevert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige
het verzoek stoelt op, enerzijds, de
aanvoering dat « (het bisdom) zich
van meetaf aan in (het dossier)
heeft gemoeid » en « de magistraten
van de rechtbank van eerste aanleg
zich dit (hebben) laten welgevallen »
- waarvoor verwezen wordt naar
brieven die door de raadsman van
het bisdom en door een derde, met
betrekking tot de zaak, aan de onderzoeksrechter werden gericht en

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 552 van het Wetboek
van Strafvordering; verwerpt het
verzoek; veroordeelt eiser in de kosten.
17 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. Van Aerde,
Brugge.
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VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - OP ONRECHTMATIGE WIJZE VERKREGEN - BETWISTING - BEANTWOORDING
VAN DAT VERWEER.
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Wanneer het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld betwist worden
op grand dat de door huiszoeking en
inbeslagneming ingewonnen gegevens
op onrechtmatige wijze werden verkregen en derhalve niet als ernstige aanwijzingen van schuld in aanmerking
kunnen worden genomen, mag het onderzoeksgerecht zich niet ertoe beperken enkel vast te stellen dat die
aanwijzingen van schuld bestaan, en
dat het zich niet heeft uit te spreken
over de wettigheid van de huiszoeking
en inbeslagneming. (Artt. 16, § 5, 21, § 5,
en 30, § 4, Voorlopige-Hechteniswet.) (1)
(BAKOUNTS)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0658.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het tweede middel :
Overwegende dat ingevolge de bepalingen van de artikeien 16, § 5, 21,
§ 5, en 30, § 4, van de VoorlopigeHechteniswet, de rechter die beslist
tot handhaving van de voorlopige
hechtenis het bestaan van ernstige
aanwijzingen van schuld dient vast
te stellen;
Overwegende dat ernstige aanwijzingen van schuld niet kunnen worden afgeleid uit onrechtmatig verkregen gegevens;
(1) Het O.M. had geconcludeerd dat uit het
bestreden arrest bleek dat ernstige aanwijzingen van schuld bestonden, afgezien van de gegevens die door de bekritiseerde huiszoeking
en inbeslagneming waren bekomen. Het onderzoeksgerecht had zich derhalve niet uit te
spreken over de door de eiser aangevoerde onregelmatigheid. (Zie o.m. Cass., 15 april 1992,
A.R. nr. 9879, A.C., 1991-1992, nr. 442; 22 december 1993, A.R. nr. P.93.1659.F, A.C., 1993,
nr. 544 met voetnoot. Zie ook « La detention
preventive », sous !a direction de B. Dejemeppe, (Larcier 1992), biz. 233.
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Overwegende dat met toepassing
van artikel 23, 4°, van de VoorlopigeHechteniswet het onderzoeksgerecht, wanneer, onder vermelding
van feitelijke gegevens, het bestaan
van ernstige aanwijzingen van
schuld wordt betwist, dit verweer
dient te beantwoorden;
Overwegende dat de appelrechters
door, wat de aanvoering van eiser
betreft dat ingevolge de door hem
aangewezen feitelijke gegevens de
door huiszoeking en inbeslagneming
bekomen gegevens op onrechtmatige wijze werden verkregen en derhalve niet als ernstige aanwijzingen
van schuld in acht kunnen worden
genomen, enkel vast te stellen dat
zij zich niet uit te spreken hebben
over de wettigheid van de huiszoeking en inbeslagneming, eisers verweer niet beantwoorden;
Overwegende dat het Hof niet in
de mogelijkheid is na te gaan of
bepaalde in de bestreden beslissing aangewezen schuldaanwijzingen
eensdeels, niet uit dezelfde door eiser aangevoerde onrechtmatige verkrijging voortvloeien, anderdeels, op
zich de beslissing van de appelrechters naar recht kunnen verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het eerste en het derde door eiser aangevoerde middel, 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 Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling.
17 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Frere - Andersluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaat: mr. P.
Wouters, Brussel.

Nr. 247

HOF VAN CASSATIE

Nr. 247
2•

KAMER -
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - VEROORDELEND VONNIS- HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
- VEROORDELEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLGEN.

1° en 2° Wanneer een beklaagde onder
meer wegens niet-verzekering van zijn
voertuig is veroordeeld, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds samen met hem veroordeeld is tot schadeloosstelling van de getroffene van
het door de beklaagde veroorzaakte
ongeval en de verzekeraar van de beklaagde buiten de zaak is gesteld, verbiedt het gezag van gewijsde van de
veroordeling de appelrechter niet om
in geval van ontvankelijk hager beroep
van de getroffene, burgerlijke partij,
en van het Gemeenschappelijk Fonds,
het misdrijf « niet-verzekering » niet
bewezen te verklaren op de burgerJijke rechtsvordering, de verzekeraar
te veroordelen en het Gemeenschappelijk Fonds buiten de zaak te stellen (1).
(POPERINGSE VERZEKERING N.V.
T. PONCELET E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0012.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1993
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt: 1} dat
de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne, bij vonnis van 12
februari 1993, Serge Guissard, beklaagde, op strafrechtelijk gebied
{1) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 3759 (A.C.,
1984-85, nr. 278) en noot 1.
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veroordeeld heeft wegens niet-verzekering van zijn voertuig en hem
op burgerrechtelijk gebied, samen
met het vrijwillig tussengekomen
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, veroordeeld heeft tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij
Flavien Poncelet; dat zij eiseres, die
gedaagd werd in haar hoedanigheid
van verzekeraar van genoemde beklaagde, buiten het geding heeft gesteld; 2} dat noch de beklaagde noch
het openbaar ministerie hoger beroep hebben ingesteld tegen de beslissing op de strafvordering; 3) dat
de burgerlijke partij en de vrijwillig
tussengekomen partij hoger beroep
hebben ingesteld tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van dat
vonnis; 4) dat het bestreden arrest
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding stelt en
de beklaagde samen met eiseres, in
solidum, veroordeelt tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij;

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de appelrechters, op het ontvankelijk hoger beroep van verweerder, die een burgerlijke rechtsvordering had ingesteld tegen beklaagde, de tot tussenk9mst gedaagde eiseres, verzekeraar van beklaagde, en het vrijwillig
tussengekomen Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, verplicht waren de feiten in verband met het
aan de beklaagde verweten misdrijf
« niet-verzekering van zijn voertuig » te onderzoeken alsook de gevolgen van dat onderzoek voor de
tussenkomende partijen;
Dat het hof van beroep, nu het die
feiten bij de uitspraak op de burgerlijke rechtsvordering niet bewezen
verklaart, ofschoon de beslissing
waarbij de beklaagde wegens dat
misdrijf werd veroordeeld op strafrechtelijk gebied in kracht van gewijsde is gegaan, het gezag van gewijsde van de op de strafvordering
gewezen beslissing niet miskent;

496

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat de motivering
van het arrest geen tegenstrijdigheid bevat en het arrest de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

18 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Gerard.
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1° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE VERGOEDING BEDOELD IN
ART_ 91, TWEEDE LID, K.B. 28 DEC. 1950.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWONE OPSCHORTING - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE VERGOEDING BEDOELD IN ART. 91, TWEEDE LID, K.B.
28 DEC. 1950.

1o en 2° Wanneer de rechter de opschor-

ting van de uitspraak van de veroordeJing gelast, moet hij de beklaagde veroordelen tot betaling van de vergoeding bedoeld in art. 91, tweede lid,
K.B. 28 dec. 1950 houdende algemeen
reglement op de gerechtskosten in
strafzaken (1). (Art. 6, tweede lid, Probatiewet.)
(1) Zie Cass., 31 maart 1993, A.R. nr. 402
(A.C., 1993, nr. 171).
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. SONDRON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0075.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Overwegende dat artikel 6 van de
wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie, tweede lid, luidt als volgt : wordt
de opschorting gelast, dan wordt de
verdachte veroordeeld in de kosten;
Overwegende dat de beslissing
waarbij een veroordeling tot betaling van een vergoeding van vijfhonderd frank wordt uitgesproken op
grond van artikel 91, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, waarvan de tekst is vervangen door artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juli 1992, dat
krachtens artikel 2 uitwerking heeft
vanaf 1 augustus 1992, betrekking
heeft op de kosten en de verplichte
aanvulling is van de beslissing
waarbij het aan de beklaagde ten
laste gelegde feit bewezen verklaard
wordt;
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis waarbij de uitspraak van de veroordeling van verweerder wegens de bewezen verklaarde overtreding van de artikelen
392, 398 en 399 van het Strafwetboek is opgeschort, bevestigt en
hem in de kosten veroordeelt doch
« de beslissing waarbij een veroordeling tot betaling van een vergoeding van 500 frank is uitgesproken
op grond van artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juli 1992 »
weglaat; dat het aldus voornoemde
wettelijke bepalingen schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vergoeding van
vijfhonderd frank waarvan sprake is
in het nieuwe artikel 91, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in een
vijfde van de kosten; laat het overige gedeelte ervan ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
18 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - ONPARTIJDIGHEID - HOF VAN ASSISEN - VOORZI'ITERSCHAP ACHTEREENVOLGENS DOOR TWEE MAGISTRATEN WAARGENOMEN - GRIEVEN I.V.M. DE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE EERSTE.

5° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - WERKEND VOORZI'ITER
VERHINDERD AANWIJZING VAN EEN
PLAATSVERVANGEND VOORZI'ITER - VOORTZE'ITING VAN DE DEBA'ITEN ONDER HET
VOORZI'ITERSCHAP VAN DE PLAATSVERVANGER.

6° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF - WERKENDE VOORZI'ITER VERHINDERD - AANWIJZING VAN EEN PLAATSVERVANGEND VOORZI'ITER - VOORTZE'ITING VAN DE DEBA'ITEN
ONDER HET VOORZI'ITERSCHAP VAN DE
PLAATSVERVANGER.

7° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZI'ITING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- WERKEND VOORZI'ITER
VERHINDERD AANWIJZING VAN EEN
PLAATSVERVANGEND VOORZI'ITER - VOORTZE'ITING VAN DE DEBA'ITEN ONDER HET
VOORZI'ITERSCHAP VAN DE PLAATSVERVANGER.

8° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZI'ITING - SCHULDIGVERKLARING PLEIDOOI VAN DE RAADSLIEDEN VAN DE BESCHULDIGDEN OVER DE STRAF - ONTBREKEN VAN EEN AUTHENTIEKE VASTSTELLING
VAN DE VERKLARINGEN VAN DE BESCHULDIGDEN.
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9° VONNISSEN
1° HOF VAN ASSISEN -

ALLERLEI ONDERHOUD VAN DE VOORZI'ITER MET EEN
GETUIGE NA DIENS GETUIGENIS.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK - HOF VAN ASSISEN - ONDERHOUD
VAN DE VOORZI'ITER MET EEN GETUIGE NA
DIENS GETUIGENIS.

3°

RECHT

VAN

STRAFZAKEN -

VERDEDIGING

HOF VAN ASSISEN -

ON-

DERHOUD VAN DE VOORZI'ITER MET EEN GETUIGE NA DIENS GETUIGENIS.

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF
VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING PLEIDOOI VAN DE RAADSLIEDEN VAN DE BESCHULDIGDEN OVER DE STRAF - ONTBREKEN VAN EEN AUTHENTIEKE VASTSTELLING
VAN DE VERKLARINGEN VAN DE BESCHULDIGDEN.

1°, 2° en 3° Geen schending van het recht

van verdediging of van art. 6.1
E. V.R.M. kan worden afgeleid uit het
feit dat de voorzitter van het hof van
assisen een gesprek heeft gehad met
een getuige na diens getuigenis, wanneer niet wordt aangevoerd dat het onderhoud in verband stand met de leiten van de zaak.
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4°, 5°, 6° en 7° Om te kunnen o01·delen of

een zaak op een eerlijke wijze is behandeld wanneer het hof van assisen
achtereenvolgens door twee magistraten werd voorgezeten, van wie de
tweede door de eerste voorzitter van
het hof van beroep is aangewezen om
de debatten bij te wonen als plaatsvervangend voorzitter en vervolgens, wegens de verhindering van de eerste,
aangewezen werd als voorzitter in het
tweede gedeelte van de debatten, dient
te worden nagegaan of de zaak in haar
geheel op een eerlijke wijze is behandeld; geen schending van art. 6.1
E. V.R.M kan worden afgeleid uit grieven i. v.m. de onpartijdigheid van de
eerste dier voorzitters bij de uitoefening van zijn discretionaire macht, als
de partijen niet om aanvullende onderzoeksmaatregelen hebben verzocht en
over de bijeengebrachte gegevens tegenspraak l1ebben kunnen voeren (1).
8° en go Wanneer het proces-verbaal van

de terechtzitting van het hof van assisen regelmatig vaststelt dat de raadslieden van de beschuldigden, na de
schuldigverklaring van laatstgenoemden, als Jaatsten het woord hebben gekregen v66r de vraag aan de beschuldigden, kan het ontbreken van de
handtekening van een griffier op het
proces-verbaal waarbij die laatste
vraag wordt vastgesteld, niet leiden tot
vernietiging van het arrest van het hof
van assisen, wanneer niet wordt aangevoerd dat het verzuim de beschuldigden heeft benadeeld of dat het woord
hen niet is verleend (2). (Art. 362 Sv.)
(LACROIX, DARVILLE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0258.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 7 oktober 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldiging(1) Zie Cass., 23 jan. 1991, A.R. nr. 8732
(A.C., 1990-91, nr. 274).
(2) Zie Cass., 2 maart 1972 (A.C., 1972, 605); 2
okt. 1984, A.R. nr. 9098 (ibid., 1984-85, nr. 83);
FAUSTIN-HELIE, Traite de l'instruction criminelle, val. III, nr. 5231.
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stelling, en op 16 en 26 januari 1994
gewezen door het Hof van Assisen
van de provincie Brabant;

II. Op het overige gedeelte van de
voorziening van de eiser Philippe
Lacroix:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, bij het
bestreden arrest van 19 januari 1994
gewezen op de tegen eiser ingestelde strafvordering :

Over het derde middel :
Overwegende dat het middel aanvoert dat de voorzitter van het hof
van assisen Guy Wezel op 8 november 1993, buiten het bijzijn van de
beschuldigden en hun raadslieden,
een onderhoud heeft gehad met een
zekere Alain Guillaume, die door de
procureur-generaal als getuige a
charge gedagvaard was;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 14
september 1993 van het hof van assisen blijkt dat genoemde getuige,
na zijn verklaring te hebben afgelegd, met de toestemming van alle
betrokken partijen, verlof kreeg om
zich terug te trekken;
Overwegende dat geen schending
van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging of van artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden kan worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van assisen, na
dat getuigenis, met Alain Guillaume
een gesprek heeft gehad wanneer
niet wordt aangevoerd dat dit gesprek in verband stond met de aan
de beschuldigden verweten feiten of
met een eventueel . nieuw verhoor
over die feiten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het tweede middel :
Overwegende dat, om te kunnen
oordelen of een zaak op een eerlijke
wijze is behandeld in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, de rechter dient na te gaan of
de zaak in haar geheel eerlijk is behandeld voor een onpartijdige rechtbank;

. Overwegende dat aldus blijkt dat
mser VO?r het hof van assisen de gelegenheld gekregen heeft om vrij tegenspraak te voeren over de tegen
hem ingebrachte gegevens; dat derhalve uit de in het middel aangegeven omstandigheden niet kan worden afgeleid dat hij geen recht
ge~ad heeft op een eerlijke behandelmg van zijn zaak in de zin van
voornoemd Verdrag;

Overwegende dat de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te
Brussel, bij beschikking van 6 mei
1993, aan raadsheer de le Court opdracht gegeven heeft « om, gelet op
de aard van de zaak, in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter de debatten van het hof van
assisen bij te wonen ten einde het
goede verloop ervan te verzekeren »;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Dat uit het proces-verbaal van de
terechtzitting van 26 november 1993
van het hof van assisen blijkt dat de
debatten wegens de verhindering
van de werkende voorzitter en overeenkomstig voornoemde beschikking zijn voortgezet onder het voorzitterschap van raadsheer de le
Court;
Dat ieder proces-verbaal van de
terechtzittingen van 29, 30 november, 2 en 3 december vermeldt dat
alle betrokken partijen, onder wie
eiser, op vraag van de voorzitter,
verklaard hebben geen nieuw getuigenverhoor en geen dagvaarding
van andere getuigen meer te wensen;
Dat bijgevolg, krachtens het beginsel van het mondelinge karakter
van de debatten voor het hof van assisen, de partijen hebben geoordeeld
dat er geen redenen waren om een
getuige te ondervragen of opnieuw
te ondervragen, onder meer over feiten die vermeld staat in de bij het
dossier gevoegde stukken of verteld
zijn door getuigen, die zijn ondervraagd op grond van de discretionaire macht van de verhinderde
voorzitter;

Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel het
bestreden arrest nietig acht omdat
de griffier De Smedt, die het procesverbaal van de terechtzitting van 19
januari 1994 ondertekend heeft
geen hoedanigheid bezat om authen~
ticiteit te verlenen aan vaststellingen die zijn gedaan v66r zijn optreden als vervanger van griffier Deschuyffeleer, toen het hof en de
gezworenen na het beraad over de
straf de gehoorzaal opnieuw binnenkwamen en hun plaats opnieuw innamen;
Overwegende dat het middel niet
betoogt dat er, buiten de verandering van griffier, nog een andere
verandering zou zijn gebeurd in de
samenstelling van het hof van assisen en van de jury of wat de aanwezigheid betreft van de beschuldigden
die de openbare terechtzitting door
hun raadslieden werden bijgestaan;
Overwegende dat de handtekeningen. van de voorzitter van het hof
van assisen en van griffier De
Smedt authenticiteit verlenen aan
de vaststellingen, die dienaangaande
gedaan zijn in de aanhef van het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 19 januari 1994;
Overwegende dat luidens de artikelen 362 en 364 van het Wetboek
van Strafvordering, wanneer de beschuldigde schuldig verklaard is en
nadat de toepassing van de wet is
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gevorderd, de voorzitter aan de beschuldigde vraagt of hij niets tot
zijn verdediging in te brengen heeft;
dat de beschuldigde en zijn raadsman niet meer mogen pleiten dat
het feit niet gepleegd is, maar aileen
dat het door de wet niet verboden is
of volgens de wet geen misdrijf is of
nog dat het niet de straf verdient
waarvan de procureur-generaal de
toepassing heeft gevorderd; dat, indien het feit verboden is, de voorzitter de beschuldigde doet verwijderen uit de gehoorzaal en het hof
zich met de gezworenen naar hun
kamer begeeft;
Overwegende dat het middel dus
enkel kan aanvoeren dat de authentieke vaststelling van die vraag ontbreekt; dat niet wordt aangevoerd
dat eiser door dat verzuim nadeel
geleden heeft, dat een verzoek om
repliek aan het openbaar ministerie
is afgewezen en evenmin dat het
woord niet is verleend aan een van
de beschuldigden die daarom had
verzocht;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 18
januari 1994 blijkt dat de debatten
zijn geschorst tot de dag nadat de
raadslieden van de beschuldigden
« als laatsten het woord zullen gekregen hebben over de toepassing
van de strafwet v66r de vraag van
de voorzitter aan de beschuldigden »; dat derhalve het ontbreken
van een authentieke vaststelling van
die vraag niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden arrest;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

18 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps,
Kirkpatrick en S. Nudelhole, Brussel.
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1° AFSTAMMING- OVERSPELIG KINDERFENIS - ONVERENIGBAARHEID VAN HET
OUD ART. 756 B.W. MET DE ARTT. 6 EN 6BIS
GW.

2° ERFENISSEN -

OVERSPELIG KIND ONVERENIGBAARHEID VAN HET OUD ART. 756
B.W. MET DE ARTT. 6 EN 6BIS GW.

ao GRONDWET -

ARTT. 6 EN 6BIS- OVERSPELIG KIND - ERFENIS - ONVERENIGBAARHEID MET HET OUD ART. 756 B.W.

1°, 2° en 3° Art. 756 B.W., dat de kinderen die zijn verwekt bij een andere
vrouw dan de echtgenote van hun vader, van diens erfopvolging uitsluit,
schendt de artt. 6 en 6bis Gw. in zoverre het, krachtens art. 107 van de wet
van 31 maart 1987, van toepassing is
op nalatenschappen die zijn opengevalJen na 13 juni 1979.
(M ... T. V... E.A.)

ARREST ( verta/ing)

(A.R. nr. 9459)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 18 februari 1993; (1)
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 1 december 1993 (2);
Over het middel: schending van de artikelen 6, 6bis (oud) van de Grondwet,
8.1 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, 723, 724 en 745,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
als gewijzigd bij de wet van 31 maart
1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de
adoptie, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de inter(1) A.R. nr. 9459 (A.C., 1990-91, nr. 104).

(2) Nr. 83/93.
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nationale rechtsregel met rechtstreekse
werking in de interne rechtsorde voorrang heeft hoven de regel van intern
recht,
doordat het arrest zegt dat de afstamming van Juliette en Mariette - kinderen van eiseres - ten aanzien van Leon
is bewezen, en vervolgens beslist dat zij
geen enkel recht op zijn op 10 januari
1984 opengevallen erfenis kunnen doen
gelden, op grond : • dat de Belgische wet
de erfopvolging regelt; dat bij het openvallen van de erfenis, te weten bij de
dood van Leon (artikel 718 van het Burgerlijk Wetboek), de afstamming van de
drie kinderen van (eiseres) ten aanzien
van de overledene niet was bewezen; dat
de nieuwe Belgische wet op de afstamming van 31 maart 1987, die op 6 juni
1987 in werking is getreden, en die aan
de buiten het huwelijk geboren kinderen
het recht verleent om van hun rechtsvoorgangers te erven, behoudens de uitzonderingen die toepasselijk zijn op de
zogenaamd overspelige kinderen, te dezen niet toepasselijk is; dat dient te worden verwezen naar artikel 107 van de genoemde wet dat de overgangsbepalingen
regelt en bepaalt dat de bepalingen van
deze wet van toepassing zijn op de kinderen geboren voor haar inwerkingtreding en die nog in leven zijn op dat
ogenblik, zonder dat daaruit evenwel
enig recht in de voordien opengevallen
erfenissen kan volgen; dat de wet van 31
maart 1987 geen terugwerkende kracht
inzake het vermogen heeft; dat die bepaling van het eerste lid van artikel 107 de
artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden niet
schendt; dat ingevolge artikel 8.1 eenieder inzonderheid recht heeft op eerbiediging van zijn prive leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling; dat
artikel 14 het genot van dat recht verzekert zonder enig onderscheid op welke
grond ook, zoals geboorte of andere status; dat het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat die bepalingen van het Verdrag niet voldoende precies en volledig
zijn om rechtstreekse werking te hebben
in zoverre zij verplichtingen opleggen;
dat zij niet kunnen worden aangevoerd
als bron van subjectieve rechten en verplichtingen voor prive personen »,
terwijl, ingevolge de artikelen 6 en
6bis (oud) van de Grondwet, en 8.1 samen met 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, geen willekeu-
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rig onderscheid mag worden gemaakt
tussen de rechten van de tijdens het huwelijk verwekte kinderen en die van buiten het huwelijk verwekte kinderen met
betrekking tot de erfopvolging van hun
vader of afstamming en de adoptie, voor
de erfenissen die voor de inwerkingtreding van die wet zijn opengevallen, de
toepassing behoudt van het vroegere artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de niet erkende natuurlijke
kinderen geen erfgenaam van hun vader
of moeder zijn; die bepalingen, in zoverre zij thans de niet erkende natuurlijke
kinderen - en bijgevolg ook de overspelige kinderen - uit de erfenis van hun
vader en moeder uitsluiten, wanneer die
erfenis op 10 januari 1984 is opengevallen, terwijl die uitsluiting sedert de inwerkingtreding van de wet van 31 maart
1987 niet meer bestaat en de wettige kinderen niet zijn uitgesloten uit de erfenis
van hun vader of moeder (artikel 745
van het Burgerlijk Wetboek), strijdig zijn
met de artikelen 6, 6bis (oud) van de
Grondwet en 8.1 samen met 14 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden; daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat de artikelen 107 van de
wet van 31 maart 1987 en het vroegere
artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek
toepast op een erfenis die op 10 januari
1984 is opengevallen en weigert artikel
745 van hetzelfde wetboek, zoals het is
gewijzigd bij de wet van 31 maart 1987,
toe te passen, niet naar recht is verantwoord (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat het Arbitragehof, in antwoord op de in het arrest
van 18 februari 1993 van het Hof
van Cassatie gestelde vraag, heeft
gezegd dat de wetgever, door het
nieuwe artikel 745 van het Gerechtelijk Wetboek aan te nemen, een
einde heeft gemaakt aan de discriminatie die uit het oude artikel 756
voortvloeide, in zoverre dat artikel
de kinderen die zijn verwekt bij een
andere vrouw dan de echtgenote
van hun vader, van diens erfopvolging uitsloot;
Dat het Arbitragehof heeft geoordeeld dat « niets kan verantwoorden
dat de inwerkingtreding van de bepaling die een einde maakt aan de
discriminerende regeling van het
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oude artikel 756 van het Burgerlijk
Wetboek, werd uitgesteld tot 6 juni
1987 » en voor recht zegt dat << het
oude artikel 756 van het Burgerlijk
Wetboek, dat de kinderen die zijn
verwekt bij een andere vrouw dan
de echtgenote van hun vader, van
diens erfopvolging uitsluit, de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet
schendt in zoverre het, krachtens
art. 107 van de wet van 31 maart
1987, van toepassing is op nalatenschappen die zijn opengevallen na
13 juni 1979 »;
Overwegende dat het bestreden
arrest vaststelt dat de natuurlijke
vader van de kinderen van eiseres
op 10 januari 1984 is overleden;
Dat het arrest, door met toepassing van het oude artikel 756 van
het Burgerlijk Wetboek en van het
artikel 107 van de wet van 31 maart
1987 te beslissen dat die kinderen
geen enkel recht op de nalatenschap
van Leon D. kunnen doen gelden, de
oude artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist
« dat de kinderen van (eiseres) geen
aanspraak kunnen maken op de nalatenschap van Leon D. » 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.
19 mei 1994- 1e kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en Delahaye.
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
VAN GEWIJSDE - HANDELSZAKEN - ARREST
WAARBIJ VOORLOPIG VERBOD WORDT OPGELEGD EEN BEROEP UIT TE OEFENEN - FAILLISSEMENT VAN EEN VENNOOTSCHAP- PERSOONLIJKE VERBINTENISSEN VAN DE BESTUURDERS - KENNELIJK GROVE FOUT BEWIJS.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN - FAILLISSEMENT VAN EEN VENNOOTSCHAP - PERSOONLIJKE VERBINTENISSEN VAN DE BESTUURDERS - KENNELIJK GROVE FOUT BEWIJS- ARREST WAARBIJ VOORLOPIG VERBOD WORDT OPGELEGD EEN BEROEP UIT TE
OEFENEN- GEZAG VAN GEWIJSDE- GRENZEN.

1" en 2" De rechter bij wie een vordering
aanhangig is om een bestuurder van
een failliete vennootschap, op basis
van een kennelijk grate tout, persoonJijk de schulden van de vennootschap
te doen betalen, is niet noodzakelijk
gebonden door het gezag van gewijsde
van een vonnis waarbij aan die bestuurder voo1·Iopig verbod wordt opgelegd een beroep uit te oefenen (1).
(Art. 63 ter, Vennootschappenwet; art.
3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934.)
(FAILLISSEMENTEN FONIOR, FABELDIS, MAISON
BLEUE N.V. T. PELGRIMS DE BIGARD E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0296.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 februari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(1) Zie Cass., 15 feb. 1991, A.R. nr. 6764
(A.C., 1990-91, nr. 322); R.C.J.B., 1992, biz. 5 en
noot F. Rigaux en 14 april 1994, A.R.
nr. C.93.013l.F (A.C., 1994, nr. 178).
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Over het eerste middel :
Wat betreft de eerste twee onderdelen:
Over de door de verweerders opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : die onderdelen hebben
geen belang :
Overwegende dat het middel het
hof van beroep, waarbij een verdering aanhangig is die gegrond is op
artikel 63ter van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen, verwijt het gezag van gewijsde
te hebben geschonden van de arresten van 16 februari 1982 van hetzelfde hof van beroep die, met toepassing van artikel 3bis, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, aan de verweerders voorlopig het verbod hebben opgelegd bepaalde beroepen uit te oefenen;
Overwegende dat het bestreden
arrest zegt : « dat het zinloos is, zonder enig onderzoek een strikte toepassing te willen maken van de motieven van de arresten, die zijn
uitgesproken na een inquisitoire en,
met betrekking tot de termijnen,
snelle procedure zonder rekening te
houden met het geheim gebleven
strafonderzoek, welke procedure aldus op onvolledige en soms verkeerde of onjuiste gegevens is gegrond
en die alleen voorlopig verbod zonder werkelijke draagwijdte oplegt,
ten aanzien van oude en geru'ineerde mensen, op een vordering tot veroordeling in de betaling van een
provisionele vergoeding ten belope
van 300 miljoen, die geenszins voorlopig zou zijn; (... ) dat niet kan worden aangenomen dat een curator,
die later 300 miljoen zou willen vorderen om een passief aan te zuiveren, eerst langs een omweg een beslissing van voorlopig verbod uitlokt,
waarvan de uitwerking zoals te dezen schier onbestaande is, door aan
de rechtbank eenzijdige nota's over
te leggen, die gedeeltelijke en verkeerde gegevens bevatten inzonderheid van een geheim gebleven strafonderzoek, waarbij hij verder niet
langer het bewijs hoeft te leveren
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van de aangevoerde kennelijk grate
fouten die hebben bijgedragen tot
de faillissementen waarvan het passief zou moeten worden aangezuiverd »;
Dat het bestreden arrest oordeelt
« dat het strijdig zou zijn (...) met de
voorrang van het recht van de (verweerders) op een eerlijke behandeling van hun zaak, als vermeld in
artikel 6 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van
de mens, (... ) als geen rekening kan
worden gehouden met " de gegevens
uit het strafonderzoek, inzonderheid
het deskundigenonderzoek, die tijdens de inquisitoire en snelle procedure van het opleggen van het verbod een beroep uit te oefenen,
geheim zijn gebleven; dat aldus het
sporadisch aanwenden van gedeeltelijke gegevens van het strafonderzoek in de loop van de procedure
van verbod, vooraleer die aan de
(verweerders) zijn medegedeeld, tot
beoordelingsfouten moet leiden »;
Dat die in het middel niet bekritiseerde overwegingen de beslissing
van het hof van beroep naar recht
verantwoorden, waarbij een verdering op grand van artikelen 63 ter
van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen aanhangig
is, om afwijzend te beschikken op
het middel afgeleid uit het gezag
van gewijsde van de arresten van 16
februari 1982, die aan de verweerders een voorlopig verbod opleggen
om een beroep uit te oefenen;
Dat die onderdelen, ook al waren
zij gegrond, niet tot vernietiging
kunnen leiden;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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19 mei 1994 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Geinger en Van
Ommeslaghe.

(FRANSE GEMEENSCHAP T. SOLVAY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0311.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 april 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 920, 921, 922, 923, 931, 932, 1338,
1339 en 1340 van het Burgerlijk Wethoek,
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1° VERBINTENIS -

BEVESTIGING - GEEN
BENADELING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN
- DERDEN - BEGRIP.

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING - NIETIGHEID - BETREKKELIJKE NIETIGHEID.

1° In art. 1338, derde lid, B. W. krachtens
hetwelk uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering van een
verbintenis de afstand volgt van de
middelen en excepties die men tegen
die akte kon inroepen, onverminderd
nochtans de rechten van derden, wordt
onder het woord « derden » verstaan
de persoon die over de zaak waarop de
verbintenis betrekking heeft, een eigen en rechtstreeks recht hebben verkregen waardoor zij een nietigheidsvordering kunnen instellen (1).
2° De nietigheid van een schenking die

ingevolge art. 1340 B. W. door bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering kon worden gedekt, is een betrekkelijke nietigheid en kan alleen
door de rechtverkrijgende erfgenamen
van de schenker worden aangevoerd
(2).

(1) Dalloz, Rep. dr. civil, 1993, III, v" Confirmation, nr. 71.
(2) De Page, VIII, I, 1962, nr. 478, biz. 568.

doordat het arrest, ter verwerping van
het regelmatig in conclusie door eiseres
opgeworpen middel, volgens hetwelk verschillende schenkingen die verweerster
wilde verrekenen op het beschikbaar gedeelte v66r de litigieuze schenking nietig
waren wat de vorm betreft en bijgevolg
niet diende te worden verrekend, en valgens hetwelk de bevestiging van die
schenkingen, na het overlijden, door de
erfgenamen van de schenker, die overigens de begunstigden van die schenkingen waren, geen terugwerkende kracht
kon hebben op de datum van de genoemde schenkingen, ten nadele van de rechten verworven door eiseres, die ten aanzien van die schenkingen een derde was,
beslist : - « dat, nu artikel 1338, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, waarop
de stelling van de Franse Gemeenschap
steunt, onderstelt dat de derden houder
zijn van een recht op het tijdstip van de
bevestiging, vooreerst moet worden vastgesteld of de Belgische Staat, op dat tijdstip, een recht om zich te beroepen op
die nietigheid wegens vormgebrek van
schenkingen die vroeger aan andere personen zijn gedaan; - dat het hof (van
beroep) te dezen moet vaststellen dat de
Belgische Staat, tijdens het leven van de
schenker, ongeacht of hij op dat tijdstip
een derde is in de zin van artikel 1338,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
en houder is van het in de voormelde bepaling aangewezen recht - en dat in
voorkomend geval kan aanvoeren -,hoe
dan ook de nietigverklaring van de thans
betwiste schenkingen niet heeft gevraagd; - dat de Belgische Staat, na het
overlijden van de schenker, ingevolge artikel 1340 van het Burgerlijk Wetboek,
door de werking van die bepaling, het
recht verliest om die nietigheid aan te
voeren, die voortaan enkel nog door de
erfgenamen van de erflater kan worden
aangevoerd; - dat de Belgische Staat
bijgevolg, op het tijdstip dat die erfgena-
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men de litigieuze schenkingen hebben
bevestigd, niet het recht had zich te beroepen op de nietigheid van schenkingen
die aan de zijne voorafgingen; dat de
Franse Gemeenschap het voordeel van
artikel 1338, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek dus niet kan aanvoeren >>,
terwijl, volgens artikel 1338, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek, uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering van een akte de afstand volgt
van de middelen en excepties die men
tegen die akte kon inroepen, onverminderd de rechten van derden; de begunstigde van een schenking, die vatbaar is
voor inkorting ten gevolge van de verrekening op het beschikbaar gedeelte van
vroegere schenkingen die onregelmatig
zijn wat de vorm betreft, maar die bevestigd zijn, een derde is in de zin van die
bepaling; die begunstigde houder is van
het, zij het eventuele, recht om reeds
v66r het overlijden van de schenker de
geldigheid van die vroegere schenkingen
te betwisten, ook al kan hij dat recht
niet v66r dat overlijden door een vordering in rechte aanwenden; de mogelijkheid om de bescherming van artikel
1338, derde lid, van het Burgerlijk Wethoek aan te voeren, niet afhankelijk is
gesteld van het aanwenden, door het uitoefenen van een rechtsvordering, van de
nietigheid waarop de bevestiging betrekking heeft; het bijzonder stelsel van de
nietigheid van de schenkingen wegens
vormgebrek, als bepaald in de artikelen
1339 en 1340 van het Burgerlijk Wetboek
ongetwijfeld tot gevolg heeft dat de oorspronkelijke volstrekte nietigheid na het
overlijden van de schenker door een betrekkelijke nietigheid wordt vervangen,
maar niet dat de in artikel 1338, derde
lid, ten voordele van derden vervatte regel geen uitwerking meer heeft:

Overwegende dat, enerzijds, naar
luid van artikel 1338, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, « uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering in de vorm en op het
tijdstip door de wet bepaald, de afstand volgt van de middelen en excepties die men tegen die akte kon
inroepen, onverminderd nochtans de
rechten van derden »;
Dat, in die bepaling, onder het
woord « derden » de personen worden verstaan die over de zaak waarop de verbintenis betrekking heeft,
een eigen en rechtstreeks recht heb-
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ben verkregen waardoor zij een nietigheidsvordering kunnen instellen;
Dat eiseres, begunstigde van een
schenking die vatbaar is voor inkorting ten gevolge van het verrekenen,
op het beschikbaar gedeelte, van
vroegere naar de vorm onregelmatige schenkingen, in tegenstelling tot
hetgeen het middel betoogt, v66r het
overlijden van de schenker, geen
houder was van het recht om de geldigheid ervan te betwisten; dat zij
dienaangaande, tot het overlijden
van de schenker, aileen een louter
eventueel recht had, bij ontstentenis
van het doen blijken, v66r het overlijden, van een reeds verkregen en
duidelijk belang bij het instellen
van een dergelijke rechtsvordering;
dat bovendien het recht dat zij op
de haar geschonken zaak kon hebben, niets uitstaande had met het
voorwerp van die vroegere schenkingen;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 1340 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt dat « uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering
van een schenking door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de
schenker, na zijn overlijden, de afstand hunnerzijds volgt van het
recht om zich te beroepen hetzij op
gebreken in de vorm, hetzij op enige
andere exceptie »;
Dat uit dat artikel volgt dat de
daarin bedoelde nietigheid betrekkelijk is en dat zij aileen door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van
de schenker kan worden aangevoerd, wat eiseres, die deze hoedanigheid niet bezit, uitsluit;
Overwegende dat eiseres derhalve, die noch v66r noch na het overlijden van de schenker het recht
heeft gehad om zich te beroepen op
de nietigheid naar de vorm van de
schenkingen die aan de hare voorafgaan, in geval van bevestiging van
die vroegere schenkingen, geen derde is in de zin van artikel 1338, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het arrest, dat beslist dat eiseres geen aanspraak kan maken op
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de toepassing van artikel 1338, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
die wetsbepaling bijgevolg juist toepast;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.
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KAMER -

1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

19 mei 1994
PROVINCIEEN
BELASTINGEN -

GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING OP
HET WEGSLEPEN OF STALLEN VAN EEN ONREGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG - BEWIJS.
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(STAD NAMEN T. HENDROZ E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R- nr. F.93.0103.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 april 1993 door
de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie Namen
gewezen;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de op 20 april
1988 door de gemeenteraad van de
stad Namen vastgestelde belastingverordering « ten voordele van de
stad Namen voor de belastingjaren
1988 tot en met 1992, een indirecte
gemeentebelasting invoert op het
wegslepen en stallen van, al dan
niet ingeschreven, voertuigen die
krachtens een wets- of verordeningsbepaling onregelmatig op de
openbare weg geparkeerd staan ));
Overwegende dat die verordening
een belasting invoert die wordt geheven op grond van een materiEHe
toestand, namelijk het wegslepen of
het stallen van een onregelmatig geparkeerd voertuig, los van enige
strafrechtelijke vervolging en, derhalve, van enige veroordeling van
de betrokkene wegens onwettig parkeren;
Dat de beslissing van de bestendige deputatie, door te oordelen dat de
belasting wordt geheven op grond
van een overtreding die alleen maar
door een rechterlijke beslissing kan
worden bewezen, het eerste artikel
van de gemeenteverordening van 20
april 1988 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

2° BEWIJS -

BELASTINGZAKEN - ALGEMEEN - GEMEENTEBELASTING OP HET WEGSLEPEN OF STALLEN VAN EEN ONREGELMATIG GEPARKEERD VOERTUIG - VOORWAARDEN.

1o

en 2° Op het wegslepen of stallen van
een onwettig geparkeerd voertuig kan
een gemeentebelasting worden geheven zonder dat die toestand door een
rechterlijke beslissing is bewezen_

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de ver-
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weerders in de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie
van de provincieraad van Luik.
19 mei 1994- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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HUUR VAN GOEDERENHUURPRIJS BEGRIP.

ALGEMEENBEPAALD OF BEPAALBAAR -

De huurprijs in de zin van art. 1709 B. W:
en art. 1 Handelshuurwet moet bepaald of bepaalbaar zijn; dit is het geval indien hij kan worden vastgesteld
op grond van objectieve gegevens die
aan de wil van de partijen zijn onttrokken (1).
(COSMAT N.V. T. RIJCKEWAERT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8232)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 juni 1991 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Veurne;
Over het eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt : schending van artikelen 1709 van het Burgerlijk Wetboek
en 1 van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur, vormend afdeling
(1) Cass., 25 juni 1954 (A.C., 1954, 701).
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IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij wet van 29 juni 1955, en voor
zover als nodig van artikel 1129 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het aangevochten vonnis, na
vastgesteld te hebben dat tussen partijen
een handelshuurovereenkomst werd
afgesloten, en dat aan verweerders als
huurders « het recht werd gegeven af te
zien van de overeenkomst tegen uiterlijk
31/8/1987 », overweegt hetgeen als volgt :
« op 31/8/1987 moest enkel de definitieve
huurprijs vastgesteld worden tussen partijen. Deze huurprijs zou afhangen van
de werken welke in het huurgoed zouden
worden uitgevoerd, maar mocht in elk
geval 15.000,- fr. per maand niet overschrijden » ••• « welke de kosten van de
overeengekomen uit te voeren werken
ook mogen wezen ... ». « De huurprijs
moet bepaald of tenminste bepaalbaar
zijn op grond van objectieve gegevens,
vanaf het afsluiten van de overeenkomst
(...). In casu was de prijs wei degelijk bepaalbaar. Zij moest enkel definitief vastgelegd worden op 31/8/1987. » (aangevochten vonnis, tweede blad, laatste
alinea en derde blad, eerste en tweede
aline a),
terwijl, (...) de huurprijs een essentieel
bestanddeel is van de huur, in het algemeen, zoals omschreven in artikel 1709
van het Burgerlijk Wetboek, en van de
handelshuur in het bijzonder, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 30 april
1951; Deze huurprijs bepaald of minstens
bepaalbaar moet zijn op grond van objectieve gegevens gekend vanaf het
ogenblik waarop men het contract sluit,
zoals mede vereist door artikel 1129 van
het Burgerlijk Wetboek; Een « huurprijs » die na het afsluiten van het
« huurcontract » bepaald moet worden in
overleg tussen partijen niet bepaald,
noch bepaalbaar is, ook al wordt een maximumbedrag bepaald; Er alsdan geen
bepaalbare prijs voorhanden is, derhalve
geen akkoord bestaat tussen partijen
over de wezenlijke bestanddelen van de
huurovereenkomst, en dus geen geldige
huurovereenkomst tot stand kwam,
zodat, het aangevochten vonnis niet
zonder miskenning van het begrip « bepaalde of bepaalbare prijs » heeft kunnen besluiten dat er tussen eiseres en
verweerders een handelshuurovereenkomst bestond (schending van artikelen
1709 van het Burgerlijk Wetboek en 1
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van de wet van 30 april 1951 en voor zover als nodig van artikel 1129 van hetzelfde wetboek) :

zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te leper, zitting houdende in
hoger beroep.

Overwegende dat de huurprijs in
de zin van artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel1 van
de Handelshuurwet moet bepaald of
bepaalbaar zijn;
Dat een huurprijs bepaalbaar is
indien hij kan worden vastgesteld
op grond van objectieve gegevens
die aan de wil van de partijen zijn
onttrokken; dat de feitenrechter
daarover op onaantastbare wijze
oordeelt, mits hij het begrip bepaalde of bepaalbare prijs niet miskent;
Overwegende dat de appelrechter
op grond van de enkele vaststellingen dat de maximumprijs bepaald
was, dat de huur zou afhangen van
de uitgevoerde werken en dat de
huurprijs tussen de partijen nog definitief vastgesteld moest worden,
niet naar recht heeft kunnen oordelen dat de huurprijs bepaald of bepaalbaar was; dat het bestreden
vonnis artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 van de
Handelshuurwet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie
kan leiden;

20 mei 1994 - 1• kamer- Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingvoorzitter
- Verslaggever: de h. Wauters - Gelijlrluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart, de dading tussen de partijen ongeldig verklaart en de vorderingen van eiseres strekkende tot
veroordeling van de verweerders tot
betaling van achterstallige huur en
van schadevergoeding wegens huurschade ongegrond verklaart; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
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GEMEENSCHAP

EN

GEWEST

RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - VERPLICHTINGEN BETREFFENDE OVERGEDRAGEN GOEDEREN - HANGENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES - DRAAGWIJDTE - TIJDSTIP.

Uit art. 57, § 5, Financieringswet 16 jan.
1989 volgt dat, wanneer een gerechteJijke procedure hangende was inzake
de verplichtingen betreffende de
krachtens § 2 van hetzelfde artikel aan
de gewesten overgedragen roerende en
onroerende goederen, de Belgische
Staat enkel schuldenaar blijft van de
verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 dec. 1988
kracht van gewijsde heeft (1).
(VLAAMS GEWEST T. MUYLS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8236)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 17 sept. 1993, A.R. nr. 7940 (A.C.,
1993, nr. 354).
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 57, § 5 en § 7,
61, § 1, leden 1, 6 en 8 van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en
gewesten en 6, § 1, X, 1°, van de bijzondere wet tot hervorming tot instellingen
van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij
de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1989,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan eerste en tweede verweerder
schadevergoeding voor de schade ten gevolge van het ongeval van eerste verweerder te betalen op grond o.m. van de
volgende overwegingen : « De Staat blijft,
steeds volgens de bijzondere wet van 16
januari 1989, verantwoordelijke voor,
gebonden door : - de verplichtingen
waarvan de betaling of de uitvoering kon
worden geeist voor de eigendomsoverdracht van de waterlopen en hun aanhorigheden (art. 57, § 5), - de op 31 december 1988 vaststaande schulden waarvan
de betaling op die datum en op regelmatige wijze, overeenkomstig de geldende
wetten en reglementen, werd aangevraagd (art. 61, zesde alinea, tweede lid);
opdat de Staat dienvolgens te dezen verantwoordelijk en/of gebonden zou blijven dient aangetoond te worden dat het
gaat om schulden opeisbaar voor de eigendomsoverdracht (• des obligations
dont le payement ou !'execution etaient
exigibles » aldus de Franse tekst) voor 31
december 1988 en waarvoor voor die datum regelmatig betaling werd gevraagd.
- De feiten op grond waarvan te dezen
vergoeding wordt gevorderd dateren vanzelfsprekend van v66r gezegde datum,
van v66r de eigendomsoverdracht; zo het
juist is dat in hoofde van de Belgische
Staat de schuld is ontstaan op het ogenblik van de aangeklaagde schadeberokkenende feiten dan is deze schuld zeker
niet opeisbaar en zelfs niet vaststaand,
zolang de quasi-delictuele en/of foutloze
aansprakelijkheid van zelfde niet is vastgesteld, niet bewezen is en de vergoedingen daaruit voortvloeiend niet zijn bepaald. - Terzake is de aansprakelijkheid van de Staat vastgesteld en bewezen blijkens een arrest, door dit Hof
gewezen op 28 september 1987, dat een
vonnis d.d. 15 oktober 1984 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge bevestigt. (Eerste en tweede verweerders) beschikken diensvolgens reeds van v66r 31
december 1988 over een opeisbare
schuldvordering jegens de Belgische
Staat. - De vraag rijst of zelfde (ver-
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weerders) ook over een vaststaande
schuldvordering jegens laatstgenoemde
beschikken. Het antwoord op deze vraag
is duidelijk negatief vermits een vaststaande schuldvordering deze is waarvan
het bedrag, ten minste in hoofdsom, definitief vaststaat, niet meer vatbaar voor
verandering •. (arrest p. 7 en 8, sub. 5),
terwijl, eerste onderdeel, artikel 57,
§ 5, lid 2, van de bijzondere wet van 16
januari 1989 bepaalt dat « de Staat de
verantwoordelijkheid blijft dragen voor
de verplichtingen waarvan de betaling of
de uitvoering kon worden geeist voor de
eigendomsoverdracht wat de goederen
betreft waarvan sprake is in dit artikel »;
krachtens artikel 6, § 1, X, 1°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet tot hervorming der
instellingen van 8 augustus 1988 de in
artikel 57, § 5, van de Financieringswet
bedoelde eigendomsoverdracht in 1988 is
gebeurd; het bestreden arrest vaststelt
dat « (eerste en tweede verweerders)
reeds van v66r 31 december 1988 over
een opeisbare schuldvordering jegens de
Belgische Staat beschikken »; het arrest
bijgevolg, gezien deze vaststelling, niet
wettig tot de verbintenisrechtelijke gehoudenheid van eiser kon besluiten en
in de mate het eiser veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan eerste en
tweede verweerders, schending inhoudt
van de artikelen 57,§§ 5 en 7, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 en 6,
§ 1, X, 1°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980 zoals gewijzigd bij de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1988,
en terwijl, tweede onderdeel, artikel
61, § 1, lid 1, van de bijzondere wet van
16 januari 1989 immers bepaalt dat « ( ... )
de Gemeenschappen en Gewesten de
rechten en verplichtingen van de Staat
overnemen die betrekking hebben op de
bevoegdheden die hen worden toegekend
bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en
toekomstige gerechtelijke procedures •;
de verplichtingen voortvloeiend uit een
foutloze aansprakelijkheid zoals in casu,
geen verplichtingen zijn die betrekking
hebben op de aan eiser overgedragen bevoegdheden, doch verplichtingen zijn die
betrekking hebben op de aan eiser overgedragen goederen; bijgevolg in casu enkel diende te worden nagegaan of eiser
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op grond van artikel 57, § 5, verbinte~is
rechtelijk gehouden was tot de verphchtingen met betrekking tot de aan hem
overgedragen goederen; het arrest bijgevolg niet wettig is verantwoord waar het
eiser verbintenisrechtelijk gehouden
acht op grond van artikel 61, § 1, va~ de
financieringswet en bepaalt dat e1ser
niet van de uitzondering van artikel 61,
§ 1, zesde lid, kan genieten bij gebrek
aan vaststaande schuld, na te hebben
vastgesteld dat het in casu om een quasidelictuele aansprakelijkheid ging zoals
« vastgesteld en bewezen blijkens een arreste door (het Hof van Beroep te Gent)
gewezen op 28 september 1987 » da~ de
Belgische Staat op grond van artlkel
1384 lid 1, aansprakelijk had geacht
voor' het ongeval (schending van de artikelen 61 § 1, lid 6, van de bijzondere wet
van 16.1.'1989, betreffende de financiering
van de gemeenschappen en gewesten en
6, § 1, X, 1, van de bijzondere wet tot
hervorming der instelllingen van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd bij de bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 augustus 1988,
en terwijl, derde onderdeel, het arrest
bepaalt dat eerste en tweede verweerder
beschikte v66r 31 december 1988 omdat
,, een vaststaande schuldvordering » volgens het arrest - « deze is waarvan
het bedrag definitief vaststaat, niet meer
vatbaar voor verandering » (arrest p. 8,
derde streepje); het « vaststaand » karakter van de schuld zoals vooropgesteld in
de uitzondering van artikel 61, § 1, zesde
lid, op het principe van de algehele
rechtsopvolging aan het gemene recht
dient te worden getoetst; een schuld in
de zin van bedoeld artikel 61, § 1, lid 6,
- zoals overigens in het algemeen verbintenissenrecht - « vaststaat » wanneer het verschuldigd zijn ervan minstens niet ernstig betwist wordt, zonder
dat het bedrag ervan reeds definitief
moet bepaald zijn; het arrest vaststelt
dat derde verweerder bij vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
d.d. 15 oktober 1984, bevestigd bij arrest
van het Hof van Beroep te Gent d.d. 28
september 1987, aansprakelijk werd geacht voor het ongeval van eerste verweerder en tot betaling van een provisionele vorm aan eerste en tweede
verwerders werd veroordeeld (arrest p. 3,
sub 3 en p. 8, tweede streepje); hieruit
duidelijk blijkt dat eerste en tweede verweerders v66r 31 december 1988 over
een « vaststaande » schuldvordering jegens derde verweerder beschikten; in casu dus aan de voorwaarden van de uit-
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zondering van artikel 61, § 1, lid 6 voor zover in deze hypothese toepasselijk geacht - was voldaan waardoor niet
eiser maar derde verweerder verbintenisrechtelijk gehouden is voor diens definitief vastgestelde quasi-delictuele aansprakelijkheid; het arrest bijgevolg niet
wettig beslist dat in casu geen vaststaande schuld v66r 31 december 1988 voorhanden was en onterecht eiser veroordeelt tot betaling van schadevergoeding
aan eerste en tweede verweerders; zodat
het arrest, door de algehele rechtsopvolging, zowel proces- als verbintenisrechtelijk, van de Belgische Staat door eiser
aan te nemen en deze laatste in solidum
met vierde verweerder te veroordelen tot
betaling van schadevergoeding aan eerste en tweede verweerders de artikelen
57, inzonderheid §§ 5 en 7, en 61, inzonderheid § 1, !eden 1, 6 en 8, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, heeft geschonden:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
arrest beslist dat eiser de verweerder sub 3 verbintenisrechtelijk is opgevolgd, niet enkel omdat de verweerders sub 1 en 2 reeds v66r 31
december 1988 over een opeisbare
schuldvordering jegens de verweerder sub 3 beschikten, maar ook omdat hun schuldvordering niet vaststaande was; dat het bestreden arrest oordeelt dat « een vaststaande
schuldvordering deze is waarvan het
bedrag, ten minste in hoofdsom, definitief vaststaat, niet meer vatbaar
voor verandering »;
Dat het onderdeel dat steunt op
een onvolledige lezing van het bestreden arrest, feitelijke grondslag
mist;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerder sub 3 bij
vonnis van 15 oktober 1984 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge voor het ongeval van 16 juni
1980 aansprakelijk werd gesteld en
dat dit vonnis werd bevestigd bij arrest van 28 september 1987 van het
Hof van Beroep te Gent; dat dit von-
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nis de verweerder sub 3 aansprakelijk stelt op grond dat hij bewaarder
was van de gebrekkige weg waardoor het ongeval veroorzaakt werd;
Overwegende dat de verplichtingen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor
de gebrekkige zaken die hij v66r 1
januari 1989 onder zijn bewaring
had, geen betrekking hebben op
overgedragen bevoegdheden in de
zin van artikel 61, § 1, lid 1, van de
Financieringswet van 16 januari
1989;
Overwegende dat uit artikel 57,
§ 5, van de Financieringswet van 16
januari 1989, volgt dat, wanneer een
gerechtelijke procedure hangende
was inzake de verplichtingen betreffende de krachtens § 2 van hetzelfde
artikel aan de gewesten overgedragen roerende en onroerende goederen, de Belgische Staat enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen
waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 december 1988
kracht van gewijsde heeft;
Overwegende dat het bestreden
arrest, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, oordeelt : « Aldus worden, krachtens paragraaf 2
van ( ...) (artikel 57) - overeenkomstig artikel 4 paragraaf 11 van de
wet van 8 augustus 1988 houdende
wijziging van artikel 6, paragraaf
LX van de bijzonder(e) wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen - de " wegen en hun aanhorigheden " aan het Gewest overgedragen »;
Dat het bestreden arrest dat gewezen werd na 31 december 1988, de
schadevergoedingen vaststelt die
aan de verweerders sub 2 en 3 verschuldigd zijn;
Dat de onderdelen derhalve, al
waren ze gegrond, niet tot cassatie
kunnen leiden;
Dat de onderdelen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de verwerping
van de voorziening aile belang ontneemt aan de vordering tot bindendverklaring;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
20 mei 1994- 1• kamer- Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse, Nelissen Grade en
Van Heeke.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN) - ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMING - AANNEMER - TEKORTKOMINGEN
- PROCES-VERBAAL - VERWEERMIDDELEN
- AMBTSHALVE MAATREGELEN.

Als de aannemer, overeenkomstig art. 47
M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, Jeveringen en diensten,
tijdig zijn verweermiddelen doet gelden na ontvangst van een proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, vervalt de vermoede
erkenning van aansprakelijkheid door
de aannemer en het hieruit volgend
recht van het bestuur om de in art. 48,
§ 4, genoemde maatregelen van ambtswege te treffen.

HOF VAN CASSATIE
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(GEMEENTE SCHILDE T. FAILLISSEMENT P.V.B.A.
PAESHUYSE SYLVESTER EN ZONEN)
ARREST

(A.R. nr. 8301)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1135, 1142, 1144, 1146,
1147, 1149 van het Burgerlijk Wetboek,
46, 47 en 48, §§ 1 en 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de door eiseres in het faillissement ingediende schuldvordering van
2.531.164 fr. plus uitkering van de borgstelling van 1.944.000 fr. als ongegrond
afwijst en de tegenvordering van verweerder q.q. gegrond verklaart ten bedrage van 2.699.655 fr. op grand « dat het
voorwerp van de tussen partijen gerezen
betwisting ... de al dan niet terechte toepassing van de ambtshalve te nemen
maatregelen betreft, zoals bepaald in art.
46, 47 en 48 M.B. 10 augustus 1977 ... dat
uit de overgelegde stukken en inzonderheid uit de talrijke werfverslagen en
P.V.'s van vaststellingen blijkt dat - valgens het standpunt van (eiseres) - de
aannemer in gebreke is gebleven de
schriftelijke bevelen van het bestuur op
te volgen; dat dienvolgens (eiseres) gerechtigd was, in toepassing van art. 46,
3°, M.B., de aannemer in gebreke te stellen, wat te dezen is gebeurd bij aangetekend schrijven van 26 augustus (1986),
uitgaande van de architect; dat bovendien op 2 september 1986 de architect,
handelend in opdracht van de gemeente,
P.V. van vaststelling nr. 6 heeft opgesteld en het afschrift ervan aan de aannemer heeft verzonden overeenkomstig
de bepalingen van art. 47 M.B. 10 augustus 1977; dat tevens vaststaat dat de aannemer telkens tijdig heeft gereageerd op
de hem toegestuurde zendingen en uitvoerig zijn verweermiddelen heeft kenbaar gemaakt, enerzijds bij aangetekend
schrijven van 29 augustus 1986 en anderzijds bij aangetekend schrijven van 8
september 1986; dat uit voorgaande vast-
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stellingen dan ook blijkt dat de aannemer heeft gehandeld overeenkomstig art.
47, tweede lid, M.B. (10 augustus 1977) ...
dat (eiseres) de door (verweerder q.q.)
geformuleerde opmerkingen verwierp en
bij beslissing van 16 september 1986 besloot tot : 1. de onmiddellijke stopzetting
der werken; 2. het treffen van maatregelen van ambtswege; 3. tegensprekelijke
opmerking en oplevering der werken per
26 september 1986; dat deze beslissing
aan de aannemer ter kennis wordt gebracht op 18 september 1986; dat (eiseres) ter staving van haar handelswijze
verwijst naar de bepalingen van art. 48,
§ 4, M.B. (10 augustus 1977) ... dat uit de
lezing van dit artikel duidelijk blijkt dat
het slechts kan worden toegepast op
voorwaarde dat de aannemer de termijn
van 15 dagen, vastgesteld in art. 47 heeft
Iaten verstrijken zonder zijn verweermiddelen te doen gelden; dat bovendien
uit de bepalingen van art. 47 duidelijk
blijkt dat de inactiviteit van de aannemer, vermeld in art. 48, bestaat, ofwel in
het niet herstellen van de hem verweten
tekortkomingen ofwel in het niet doen
gelden van zijn verweermiddelen binnen
de gestelde termijn; ... dat voorgaande
vaststellingen onbetwistbaar aantonen
dat (verweerder q.q.) in toepassing van
art. 47, tweede lid, M.B. 10 augustus
1977, tijdig - op 8 september 1986 zijn verweermiddelen heeft doen gelden;
dat evenzeer vaststaat dat (eiseres) op 16
september 1986 haar beslissing heeft getroffen, waarbij toepassing werd gemaakt van de ambtshalve maatregelen,
bepaald in art. 48, 4°; dat dienvolgens deze beslissing werd getroffen voor het
verstrijken van de termijn van 15 kalenderdagen, aanvangend op 2 september
en ten vroegste eindigend op 17 september 1986; dat de door (eiseres) ontwikkelde middelen, als zou de aannemer
slechts na 18 september 1986 kennis gekregen hebben van de beslissing, zodat
niets hem belette de werken uit te voeren op 17 september 1986 terzake niet
diendend zijn; dat immers te dezen de
aannemer volkomen aan zijn verplichtingen heeft voldaan ingevolge het kenbaar
maken van zijn verweermiddelen en
dienvolgens niet inactief is gebleven in
de zin van art. 48, zoals hager aangetoond; dat bovendien het verzenden van
de beslissing na het verstrijken van de
kwestieuze termijn geen afbreuk doet
aan het feit dat de beslissing in werkelijkheid werd getroffen voor het verstrijken en dus in strijd met de duidelijke
bepalingen van art. 48 M.B. 10 augustus
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1977; dat dienvolgens (eiseres) door haar
eenzijdige handeling, strijdig met de
wettelijke bepalingen van het M.B. 10
augustus 1977 op onterechte wijze de
tussen partijen bestaande overeenkomstig heeft verbroken en derhalve zelf volledig aansprakelijk is voor aile schadeIijke gevolgen hieruit voortvloeiend "•

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie voor de eerste rechter, die
in beroep als uitdrukkelijk herhaald beschouwd werd, staande hield dat zij gerechtigd was maatregelen van ambtswege te nemen ingevolge het faillissement
van verweerder q.q. vermits het faillissement een konstitutief bestanddeel is
voor de maatregelen van ambtswege, dat
het voor de aannemer immers ingevolge
zijn faillissement onmogelijk is om zijn
verplichtingen na te komen (zie de conclusie van eiseres, neergelegd voor de
eerste rechter, pag. 8, randnr. 30, als herhaald beschouwd in de appelconclusie
van eiseres van 18 januari 1990, pag. 3,
randnr. 1.2); dat het bestreden arrest op
dit uitdrukkelijk verweer niet geantwoord heeft en zijn beslissing daardoor
niet regelmatig gemotiveerd heeft
(schending van art. 97 Grondwet);
tweede onderdeel, wanneer de aannemer in gebreke blijft, dan worden zijn
telwrtkomingen vastgesteld bij een proces-verbaal waarvan onmiddellijk een afschrift per aangetekende brief aan de
aannemer wordt gezonden; de aannemer
dient zonder verwijl zijn tekortkomingen
te hersteilen; hij kan per aangetekende
brief aan het bestuur verzonden binnen
de vijftien kalenderdagen volgend op de
postdatum van de toezending van het
proces-verbaal, zijn verweermiddelen
doen gelden; dat indien de aannemer na
het verstrijken van die termijn inaktief
is gebleven, het bestuur gerechtigd is
maatregelen van ambtswege te treffen;
dat indien de aannemer zijn verweermiddelen doet gelden v66r het verstrijken
van die termijn maar het bestuur niet
akkoord gaat met de verweermiddelen
en beslist om maatregelen van ambtswege te nemen, dan is die beslissing niet
ontwettig !outer omdat zij v66r het verstrijken van die termijn genomen werd
op voorwaarde dat de aannemer pas kennis krijgt van dit beslissing na het verstrijken van die termijn zonder dat hij
zijn tekortkomingen herstelde en op
voorwaarde dat het bestuur haar maatregelen van ambtshlave pas uitvoert na die
termijn; dat de tekortkomingen van verweerder q.q. werden vastgesteld bij pro-
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ces-verbaal van 2 september 1986; dat
verweerder q.q. zijn verweermiddelen
heeft kenbaar gemaakt bij aangetekend
schrijven van 8 september 1986, dus v66r
het verstrijken van de termijn van vijftien dagen welke volgens het bestreden
arrest ten vroegste eindigde op 17 september 1986; dat eiseres deze verweermiddelen verwierp en op 16 september
1986 besloot tot het treffen van maatregelen van ambtswege; dat die beslissing
volgens de niet tegengesproken conclusie
van eiseres, pas op 19 september 1986
ter kennis kwam van verweerder q.q. die
zijn tekortkomingen toen nog niet hersteld had en zonder dat eiseres de uitvoering der werken door derden toen
reeds effektief georganiseerd had; dat
het bestreden arrest dan ook ten onrechte beslist heeft dat die beslissing
van 16 september 1986 strijdig is met de
wettelijke bepalingen van het M.B. van
10 augustus 1977 vermits verweerder q.q.
pas kennis kreeg van die beslissing na
het verstrijken van de termijn van vijftien kalenderdagen zonder dat hijzelf
zijn tekortkomingen herstelde en zonder
dat eiseres maatregelen van ambtswege
uitgevoerd had (schending van art. 1134,
1135, B.W., 46, 47, 48, §§ 1 en 4, M.B. 10
augustus 1977); dat het bestreden arrest
derhalve eveneens ten onrechte beslist
heeft dat eiseres zelf voiledig aansprakeIijk is voor aile schadelijke gevolgen
hieruit voortvloeiend (schending van
artt. 1142, 1144, 1146, 1147 en 1149 B.W.,
48, §§ 1 en 4, M.B. 10 augustus 1977);
derde onderdeel, wanneer de aannemer in gebreke blijft, dan worden zijn
tekortkomingen vastgesteld bij een proces-verbaal waarvan onmiddellijk een afschrift per aangetekende brief aan de
aannemer wordt gezonden; de aannemer
dient zonder verwijl zijn tekortkomingen
te hersteilen; hij kan per aangetekende
brief aan het bestuur verzonden binnen
de vijftien kalenderdagen volgend op de
postdatum van de toezending van het
proces-verbaal, zijn verweermiddelen
doen gelden; dat het bestreden arrest ten
onrechte beslist heeft dat het bestuur enkel gerechtigd is maatregelen van ambtswege te treffen op voorwaarde dat de
aannemer die termijn van vijftien kalenderdagen heeft laten verstrijken zonder
zijn verweermiddelen te doen gelden en
dat verweerder q.q. volkomen aan zijn
verplichtingen heeft voldaan ingevolge
het kenbaar maken van zijn verweermiddelen binnen die termijn, dat het bestuur
immers gerechtigd is maatregelen van
ambtswege te bevelen wanneer de aan-
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nemer in gebreke blijft zijn tekortkomingen te herstellen ook al deed hij zijn verweermiddelen gelden binnen de vijftien
kalenderdagen, tenzij de rechters vaststellen dat die verweermiddelen gegrond
waren; dat bet bestuur bovendien niet
verplicht is te wachten tot die termijn
verstreken is alvorens maatregelen van
ambtswege te treffen wanneer de aannemer in zijn verweer iedere tekortkoming
ontkent en iedere herstelling weigert;
dat de tekortkomingen van verweerder
q.q. werden vastgesteld bij proces-verbaal van 2 september 1986; dat de termijn van vijftien kalenderdagen volgens
bet bestreden arrest ten vroegste eindigde op 17 september 1986; dat verweerder
q.q. in zijn verweermiddelen kenbaar gemaakt bij aangetekend schrijven van 8
september 1986 alle tekortkomingen of
nalatigheden ontkende en volgens hem
geen werken uit te voeren zijn en niets
te herstellen valt, zoals aangevoerd in de
niet tegengesproken appelconclusie van
eiseres; dat bet bestreden arrest niet
vaststelt dat die verweermiddelen gegrond zouden geweest zijn maar integendeel beslist dat eiseres gerechtigd was
verweerder q.q. in gebreke in stellen; dat
eiseres dan ook, spijts die verweermiddelen, gerechtigd was maatregelen van
ambtswege te bevelen op 16 september
1986 vermits zij niet verplicht was om
eerst de termijn van vijftien kalenderdagen te laten verstrijken nu verweerder
q.q. elke tekortkoming ontkende en iedere herstelling weigerde; dat bet bestreden arrest dan ook ten onrechte beslist
heeft dat eiseres gehandeld heeft in
strijd met de wettelijke bepalingen van
bet M.B. van 10 augustus 1977 (schending van artt. 1134, 1135, B.W., 46, 47, 48,
§§ 1 en 4, M.B. 10 augustus 1977), dat bet
bestreden arrest derhalve eveneens ten
onrechte beslist heeft dat eiseres zelf
volledig aansprakelijk is voor aile schadelijke gevolgen hieruit voortvloeiend
(schending van artt. 1142, 1144, 1146,
1147 en 1149 B.W., 48, §§ 1 en 4 M.B. 10
augustus 1977), zodat bet bestreden arrest de in bet middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, mede
met verwijzing naar het beroepen
vonnis, oordeelt dat eiseres ten aanzien van de vennootschap Paeshuyse contractbreuk heeft gepleegd
door op 16 september 1986 te beslissen een overeenkomst aan te gaan
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met een derde; dat het, gelet op die
reden, niet nader hoefde in te gaan
op het verweer van eiseres dat het
later faillissement van de genoemde
vennootschap de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk maakte;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres op 2 september 1986
een proces-verbaal van de tekortkomingen heeft opgemaakt, zoals vereist door artikel 47 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977,
en dat de vennootschap Paeshuyse
hierop op 8 september 1986 haar
verweermiddelen heeft medegedeeld; dat het hieruit afleidt dat de
bedoelde vennootschap niet « inaktief » is gebleven in de zin van artikel 48, § 4, van dit ministerieel besluit, zodat eiseres niet kon beslissen, op grond van artikel 48, § 4, 3°,
een overeenkomst voor rekening
met derden aan te gaan;
Overwegende dat het onderdeel, in
zoverre het aanvoert dat het bestuur
gerechtigd is maatregelen van
ambtshalve te bevelen, ook al deed
de aannemer zijn verweermiddelen
gelden binnen de gestelde termijn,
tenzij de rechters vaststellen dat die
verweermiddelen gegrond zijn, wat
die laatste vereiste betreft, nieuw is
en derhalve niet ontvankelijk;
Overwegende dat, als de aannemer zijn tijdig verweermiddelen
doet gelden na ontvangst van een
proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, de vermoede erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het
hieruit volgend recht aan het bestuur toegekend, de in artikel 48,
§ 4, genoemde maatregelen van
ambtswege te treffen, vervallen;
Dat het arrest dat zulks beslist, de
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
op grond van de niet bekritiseerde
beslissing dat de aannemer tijdig,
dit is op 8 september 1986, zijn verweermiddelen heeft doen gelden,
aannemen dat de aannemer niet
inactief is gebleven in de zin van
het bedoelde artikel 48; dat zij aldus
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat de in het onderdeel bekritiseerde reden dat de beslissing in
werkelijkheid werd getroffen v66r
het verstrijken van de termijn en
dus in strijd met de bepalingen van
artikel 48, § 4, van voornoemd ministerieel besluit, overtollig is;
Dat het onderdeel niet tot cassatie
kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 mei 1994- 1• kamer- Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.
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1u WEGVERKEER

24 mei 1994

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 12.3 - ART. 12.3.1 - SAMENLOPENDE WEGEN VOORZIEN VAN VERKEERSTEKEN B1 OF B5 - VOORRANG RECHTS.

2° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 12.3 - ARTT. 12.3.1 EN 12.3.2 VOORRANG RECHTS - VERLIES VOORRANG.

1° Wanneer samenlopende openbare we-

gen voorzien zijn van een verkeersteken Bl of B5, is op dat kruispunt de
voorrang rechts toepasselijk (1).
2° De voorranghebbende bestuurder ver-

liest zijn voorrang door te stoppen, op
voorwaarde dat dit stoppen door de
voorrangplichtige bestuurder kon worden gezien, ook al heeft hij het in feite
niet gezien (2).
(PANNEMANS T. FEDALI)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0488.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 februari 1993 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 12.2, 12.3,1
en 2, en 67.3 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis van bevestiging eiser veroordeelt, op strafgebied tot een geldboete van 50 frank, en
op burgerlijk gebied tot betaling van een
schadevergoeding van 35.000 frank aan
verweerder op volgende gronden : dat uit
de schets en de inlichtingen verstrekt
door de verbalisanten blijkt dat de Nijverheidslaan de voorrangsweg is waarop
de Koolmijn-Limburg-Maas-laan en de
Heufkensweg uitkomen; dat eerstgenoemde ondergeschikte baan voorzien is
van een verkeersteken B1 (omgekeerde
driehoek) terwijl de Heufkensweg voor(1) Zie Cass., 30 okt. 1990, A.R. nr. 4036
(A.C., 1990-91, nr. 117).
(2) Cass., 13 jan. 1990, A.R. nr. 6771 (A.C.,
1988-89, nr. 283).
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zien is van bet teken B5 (stopteken); dat
eiser ten onrechte stelt dat ter plaatse de
voorrang van rechts zou gelden : dat de
bijgebrachte rechtspraak betrekking
heeft op « twee samenkomende wegen
elk voorzien van een verkeersbord B1 »,
hetgeen in casu niet bet geval is; dat verweerder komende uit de richting van de
Koolmijn, voorrang diende te verlenen
aan de eventuele weggebruikers op de
boofdbaan welke bij ging oprijden, met
name de Nijverheidslaan, dit ingevolge
teken B1; dat gezien op de Nijverheidslaan geen verkeer aanwezig was, bij
mocht doorrijden; dat daarentegen eiser,
komende uit de Heufkensweg, ingevolge
verkeersteken B5 diende te stoppen, ongeacht of er al dan niet verkeer op de
hoofdbaan die hij ging oprijden, in casu
Koolmijn/Nijverbeidslaan, aanwezig was;
dat door het verplicht stoppen - hetgeen hij trouwens volgens zijn verklaring zou gedaan hebben - hij in elk geval voorrang diende te 'verlenen aan de
andere weggebruikers, waar die ook reden; dat zelfs indien hij prioritair weggebruiker zou geweest zijn - quod non hij toch zijn voorrang verloor door dit
stoppen; dat rekening houdend met het
voorgaande, de eerste rechter terecht de
feiten bewezen verklaarde hem dienvolgens veroordeelde tot een billijke boete
en op burgerlijk gebied eiser volledig
aansprakelijk achtte voor de niet betwiste schade,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
eiser uit een ondergeschikte baan gereden kwam, voorzien van bet verkeersqord B5, niet tot gevolg beeft dat eiser
de voorrang zou moeten verleend bebben
aan verweerder, die oak uit een ondergescbikte baan kwam gereden, voorzien
van bet verkeersbord B1; dat er immers
geen wettelijke bepaling bestaat die een
bierarcbie invoert tussen de voorrangsregels bij artikel 12.3 van de Wegcode ingesteld; dat bet criterium ter zake ligt in
bet feit dat eiser zicb regelmatig recbts
van verweerder aanbood en bet te dien
opzicbte zonder belang is dat bet stoppen door de verkeersborden B1 en B5
anders geregeld wordt; dat dientengevolge verweerder aan eiser, die van recbts
kwam, de voorrang moest verlenen
(schending van de artikelen 12.3.1 en
67.3, verkeersborden B1 en B5 van het
K.B. van 1 december 1975); dat bet bestreden vonnis daarbij, zonder vastgesteld te bebben dat verweerder gezien
heeft dat eiser stilstond, ten onrechte
oordeelt dat eiser door die stilstand zijn
voorrang zou verloren hebben (scben-
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ding van 12.3.2 van bet K.B. van 1 december 1975);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de algemene
voorrangsregel van rechts toepasselijk is op een toestand die door
de verkeerswetgeving niet anders
wordt geregeld;
Dat wanneer samenlopende openbare wegen van een verkeersteken
Bl (omgekeerde driehoek) of B5
(stopteken) voorzien zijn, de verkeerswetgeving geen onderlinge
voorrang tussen die twee wegen
vaststelt, zodat op dat kruispunt de
voorrang van rechts toepasselijk is;
Overwegende dat de voorranghebbende bestuurder weliswaar zijn
voorrang verliest door te stoppen op
voorwaarde dat dit stoppen door de
voorrangplichtige bestuurder kon
worden gezien ook al heeft hij het
in feite niet gezien;
Dat de appelrechters niet vaststellen dat verweerder het stoppen van
eiser kon zien;
Dat zij derhalve door hun motivering hun beslissing niet naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde
strafvordering, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de door
verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering, welke beslissing het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing;
-

Om die redenen, ongeacht het
tweede en het derde onderdeel van
het middel, die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
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dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; verwij st de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdende in
hager beroep.
24 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 258
2" KAMER - 24 mei 1994

HER,ZIENING -

VERZOEK EN VERWIJZING
OM ADVIES - NIEUW FElT - VEROORDELING
TOT EEN STRAF WEGENS VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN - VERZOEK OM HERZIENING
VOOR EEN TELASTLEGGING - ONTVANKELJJKHEID.

Indien tot staving van een verzoek tot
herziening van een veroordeling tot
een straf wegens verschillende telastleggingen enkel voor de herziening
van een van die telastleggingen een
gunstig advies van drie advocaten is
voorgedragen, is de aanvraag slechts
ontvankelijk voor die telastlegging (1).
(Artt. 443 en 445 Sv.)
(DE BUSSCHER)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0489.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, op 31 maart 1993 ter
griffie van het Hof neergelegd,
(1) Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 726).
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waarbij de Busscher Louis, August,
geboren te Zelzate op 23 juni 1957,
wonend te 9060 Evergem (Ertvelde),
Riemeweg 1, vertegenwoordigd door
Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij
het Hof, om herziening verzoekt van
het te zijnen aanzien op tegenspraak gewezen en in kracht van
gewijsde gegane arrest van 26 juni
1989 van het Hof van Beroep te
Gent, waarbij hij wegens : A. een te
Gent op 20 mei 1986 door middel
van geweld of bedreiging gepleegde
diefstal, met de omstandigheid dat
een wapen of een op een wapen gelijkend voorwerp werd gebruikt of
getoond, en B. een te Gent op 1 juni
1985 gepleegde diefstal samen werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van drie jaar;
Gelet op de met redenen omklede
gunstige adviezen ondertekend door
drie advocaten die tien jaar ingeschreven zijn op het tableau van de
Orde van Advocaten respectievelijk'
te Leuven, te Dendermonde en te
Gent;
Gelet op de aanmaningen tot tussenkomst die op 24 en 25 maart
1993 regelmatig werden betekend
aan de burgerlijke partijen;
Overwegende dat de burgerlijke
partijen niet zijn tussengekomen;
Overwegende dat verzoeker aanvoert dat het bewijs van zijn onschuld wat het feit van de telastlegging A betreft kan volgen uit feiten
die zich hebben voorgedaan sedert
zijn veroordeling of uit een omstandigheid waarvan hij het bestaan
niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het geding, namelijk, eensdeels, de intrekking door Dirk De
Windt, bij een nieuwe verklaring,
van een ten laste van verzoeker afgelegde verklaring die door de
appelrechters mede als schuldvermoeden werd in acht genomen, en
welke nieuwe verklaring tevens de
geloofwaardigheid van de door Patrick Saelens ten laste van verzoeker gedane en door de appelrechters
everieens in acht genomen verklaring, aantast, anderdeels, een even-
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eens na de veroordeling van verzoeker bekomen verklaring van Eric
Smet, die steun zou brengen aan
het destijds door verzoeker aangewende alibi;
Dat de aanvraag tot herziening
ontvankelijk is;

Nr. 259

dergeschikt is gemaakt aan het afdwingen van een voordeel voor zichzelf of voor anderen (1). (Art. 505 Sw.)
(MUL)
ARREST

(A.R. nr. P.94.007l.N)

Om die redenen, gelet op de artikelen 443, eerste lid, 3°, 444 en 445
van het Wetboek van Strafvordering; verklaart de aanvraag tot herziening ontvankelijk wat het feit
van de telastlegging A betreft; beveelt dat de beperkte aanvraag zal
worden onderzocht door het Hof van
Beroep te Brussel, burgerlijke kamer, voorgezeten door de eerste
voorzitter, ten einde na te gaan of
de tot staving van de aanvraag aangevoerde feiten beslissend genoeg
schijnen om de zaak te herzien;
houdt de beslissing over de kosten
aan.
24 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelljkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 259
2•

HELING -

KAMER -

24 mei 1994

ZEDELIJK BESTANDDEEL TOT TERUGGAVE.

WIL

De wil om gestolen zaken terug te geven
sluit l1et misdrijf van heling niet uit,
wanneer die wil niet onvoorwaardelijk
is, maar integendeel de teruggave on-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1993
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in
zoverre het onderzoek ervan het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechters, met
vermelding van de feitelijke gegevens waarop zij hun beslissing laten
steunen en die gedeeltelijk in het
middel zijn weergegeven, oordelen .
« dat al deze elementen in hun onderlinge samenhang het bewijs leveren dat (eiser) het geheel of een
deel van de gestolen effecten in ontvangst heeft genomen vooraf of gelijktijdig wetende dat zij afkomstig
waren van een wanbedrijf of een
misdaad en zulks met de bedoeling
de stukken aan de wettige eigenaars
te onttrekken »;
Overwegende dat de vaststelling
van de rechters « dat zonder (eisers)
tussenkomst geen overhandiging
aan de benadeelden mogelijk was »
niet strijdig is met hun oordeel dat
eiser de gestolen effecten in ontvangst heeft genomen « met de bedoeling de stukken aan de wettige
eigenaars te onttrekken », nu zij
eveneens considereren, eensdeels,
« dat (eiser) ook de mogelijkheid
had rechtstreeks en onvoorwaardelijk, de benadeelden te verwittigen
(1) Zie Cass., 2 mei 1977 (A.C., 1977, 094) en
de noot B. Spriet onder Ant>nerpen, 17 mei
1984, R. w:, 1984-85, 1791.

Nr. 260
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dat hij in het bezit werd gesteld van
een ontvreemde postzak », anderdeels, « dat (eiser) zulks niet gedaan
heeft doch zich heeft ingeschakeld en
ingeschreven in de keten van helers
om een " vindersloon " op te eisen »
en « dat (eiser) het initiatief had
genomen om een vindersloon te
claimen en hierbij een bedrag van
10 % vooropstelde » en verder dat
« (eiser) onderhandelde met de
AMRO-Bank om uiteindelijk tot een
geschreven akkoord te komen dat 1
miljoen aan vindersloon zou uitbetaald worden aan zijn client», en nog
« dat (eiser) volgens zijn medebeklaagden zijn deel moest hebben van
de opbrengst a rata van minimaal
1/3de »;
Overwegende dat de rechters hiermee, zonder te verwijzen naar enig
ander misdrijf waarvoor eiser niet
wordt vervolgd, te kennen geven
dat, te dezen, eisers wil om de effecten terug te geven het misdrijf
van heling niet uitsluit, nu die wil
om een einde te stellen aan de wederrechtelijke toestand niet onvoorwaardelijk was, maar dat eiser, integendeel, de teruggave ondergeschikt
maakte aan het afdwingen van een
voordeel voor zichzelf of voor derden; dat de rechters hiermee eisers
strijdig of ander feitelijk verweer
verwerpen, zodoende diens conclusie
beantwoorden, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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24 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

Nr. 260
2° KAMER - 24 mei 1994

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - ALGEMEEN VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISENKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ARREST - CASSATIEBEROEP - INGESTELD
VOOR HET EINDARREST - DRAAGWIJDTE.

2° HOF VAN ASSISEN -

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ARREST VAN VERWIJZING - CASSATIEBEROEP - INGESTELD VOOR HET EINDARREST
- DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Op het cassatieberoep van de
verdachte tegen het arrest van verwijzing naar het hoi van assisen, ingesteld v66r het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen na de
betekening van dit arrest en v66r het
verstrijken van de termijn van art. 296
Sv., doet het Hoi slechts uitspraak
over de schending van de wetten inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hoi van assisen
en over de nietigheden die bepaald
zijn in art. 299 Sv., of die voortvloeien
uit het niet in acht nemen van de wetten tot invoering van een debat op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling van
het taalgebruik voor die kamer (1).
(1) Cass., 7 april 1993, A.R. nr. P.93.0336.F
(A.C., 1993, nr. 178).
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(SANCHEZ CARRASCO}
ARREST

schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(A.R. nr. P.94.0543.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij eiser naar het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen wordt verwezen en de tegen
hem verleende beschikking tot gevangenneming wordt bekrachtigd;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing tot verwijzing van eiser naar het hof van
assisen:
Overwegende dat het Hof, op het
cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van verwijzing naar
het hof van assisen, ingesteld, hetzij
voor het verstrijken van de termijn
van vijftien vrije dagen na de betekening van dit arrest, hetzij voor
het verstrijken van de termijn van
artikel 296 van het Wetboek van
Strafvordering, slechts uitspraak
doet over de schending van de wetten inzake de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten en van het hof
van assisen en enkel de nietigheden
onderzoekt die bepaald zijn in artikel 299 van het Wetboek van Strafvordering of die voortvloeien uit het
niet in acht nemen van de wetten
tot invoering van een debat op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling
van het taalgebruik voor die kamer;
Overwegende dat het arrest door
geen van deze schendingen van de
wet is aangetast en niet lijdt aan
een van de nietigheden waarvan het
onderzoek in de huidige stand van
de zaak aan het Hof is opgedragen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de
beschikking tot gevangenneming
van eiser bekrachtigt :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorge-

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie die ter griffie van het Hof werd ontvangen op
16 mei 1994, dit is minder dan acht
vrije dagen voor de terechtzitting
van 24 mei 1994, mitsdien buiten de
termijn bepaald bij het artikel
420 bis, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. Grouwels,
Hasselt.

Nr. 261
2•

KAMER -

25 mei 1994

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN - ALGEMEEN DESKUNDIGENONDERZOEK
ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL - • DE TWIJFEL KOMT DE
BEKLAAGDE TEN GOEDE • - DRAAGWIJDTE.

2° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

STRAFZAKEN - « DE TWIJFEL KOMT
DE BEKLAAGDE TEN GOEDE • - DRAAGW!JD·
TE.

3° DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN- TWIJFEL VAN DE DESKUNDI·
GE - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - « DE
TWIJFEL KOMT DE BEKLAAGDE TEN GOEDE »
- DRAAGWIJDTE.

Nr. 261
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1°, 2° en 3° De twijfel die de beklaagde
ten goede moet komen is de twijfel
van de rechter en niet die van een ander persoon van welke hoedanigheid
ook, inzonderheid de twijfel van een
deskundige die slechts een advies uitbrengt (1).
(WINDERICKX, VEKEMANS T. MOUTIAUX; MOUTIAUX T. WINDERICKX, VEKEMANS, DUMONT;
« COMPAGNIE WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES N.V. T. DUMONT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.93.1487.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van Lucien
Moutiaux, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de op de strafvordering gewezen beslissingen :
a) waarbij het verval van de strafvordering wat de telastleggingen 2,
a en b, betreft, wordt vastgesteld :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
b) waarbij eiser wordt veroordeeld
wegens de telastlegging 1 (inbreuk
op de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek) :
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van het
Strafwetboek, van de beginselen inzake
de bewijslast in strafzaken en van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
in strafzaken de twijfel de beklaagde ten
goede moet komen,
doordat het bestreden arrest de telastlegging van onopzettelijk toebrengen van
(1) Zie Cass., 2 mei 1990, A.R. nr. 8084 (A.C.,
1989-90, nr. 515) en de verwijzingen in de noot
op biz. 1131; Cass., 10 nov. 1992, A.R. nr. 5429
(ibid., 1991-92, nr. '/26) en de verwijzingen in
noot 2, biz. 1294.
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slagen en verwondingen aan de verweerders Jacques Winderickx, Louise Vekemans en Marcel Dumont, alsook aan mevrouw M.L., ten laste van eiser bewezen
verklaart en hem veroordeelt tot een
geldboete van 100 frank of een vervangende gevangenisstraf van een maand
alsook in de kosten van beide instanties,
op grond « dat uit de gegevens van bet
dossier blijkt dat het voertuig van (eiser)
tweemaal is gebotst, de eerste maal tegen de pijler van de spoorwegbrug, de
tweede maal toen bet werd aangereden
door bet voertuig van (eerste verweerder); ... dat (eiser), wat de eerste botsing
betreft, betoogt de indruk te hebben gehad dat bet voertuig van (eerste verweerder) op hem toe kwam; dat hij daarom zijn stuur naar rechts heeft gewend
en tegen de muur van de spoorwegbrug
terechtkwam; ... dat bet Hof, wat dat betreft, erop wijst dat de deskundige L... ,
die door de diensten van bet parket belast was met de vaststellingen ter plaatse ... opmerkte : ... " ik sluit een zwenking naar rechts als ultiem uitwijkmaneuver uit, maar die conclusie is niet
100 pet. zeker; er blijft naar mijn gevoelen ongeveer 25 pet. twijfel bestaan ... "
(P.V. terechtz. van 21.10.1992 - st. 15); .. .
dat de deskundige erop gewezen heeft
dat " ... wat de plaats van de Golf op de
weg betreft, die wagen op zijn uiterste
positie gedeeltelijk op de rijstrook van
de Ford stond, zonder evenwel de doorgang voor laatstgenoemde wagen te versperren ... " (2e desk. verslag, blz. 14); dat
uit die gegevens en overwegingen alsook
uit het verloop van bet ongeval volgt dat
(eiser) ofwel werkelijk Jacques Winderinckx voor zich zag en de indruk had
dat hij op hem toe kwam, waardoor hij
zijn stuur naar rechts wendde en zodoende tegen de brug terechtkwam; ofwei dat (eiser) niet tegen de brugpijler
gereden is ten gevolge van een uitwijkmaneuver, maar ten gevolge van een rijfout; ... dat in beide gevailen aileen (eiser) verantwoordelijk is voor de eerste
botsing; ... dat immers, zoals de deskundige heeft opgemerkt, de Golf aileen op
zijn uiterste positie mogelijkerwijs op de
rijstrook van de Ford stond op het ogenblik dat die wagen onder de brug reed,
zonder daarom evenwel de doorgang te
belemmeren; ... dat derhalve bet Iichte
uitwijkmaneuver van (eiser) naar rechts
te dezen ongepast en onverantwoord
was, aangezien er geen sprake was van
een onmiddellijk gevaar dat hem zou gedwongen hebben tot een reactie en tot
de keuze van een laakbaar maneuver; ...
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dat in beide gevallen blijkt dat (eiser)
een verkeerd beeld had van de verkeerssituatie, zoals zij zich aan hem aandiende, zijn voertuig niet !anger onder controle had en de nodige maneuvers niet
kon uitvoeren; ... dat (eiser), nu hij verantwoordelijk is voor de eerste botsing,
en bijgevolg voor de daaropvolgende
draaiing om de eigen as alsook voor de
gedeeltelijke versperring van de rijstrook van (de eerste verweerder), onbetwistbaar het verkeer in de war heeft gestuurd en het grootste deel van de
verantwoordelijkheid voor de tweede botsing draagt »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
door te verklaren dat, volgens de deskundige, het voertuig van de eerste verweerder « mogelijkerwijs » op de rijstrook van eisers voertuig stand, de
bewijskracht van het deskundigenverslag miskent, aangezien de deskundige,
blijkens de vaststelling zelf van het arrest, erop gewezen heeft dat het voertuig
van de eerste verweerder, op zijn uiterste positie op de rijstrook van de Ford
( = eiser) « staat » (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, na eraan
te hebben herinnerd, enerzijds, dat de
deskundige bij zijn verhoor op 21 oktober 1992 toegegeven heeft dat er naar
zijn gevoelen nog « deels twijfel », ongeveer 25 pet., bleef bestaan, waardoor niet
kon worden uitgesloten dat eiser het
stuur naar rechts heeft moeten wenden
om de wagen van de eerste verweerder
te ontwijken, anderzijds, dat deze wagen
op zijn uiterste positie « op de rijstrook
van de Ford » stand, niet wettig heeft
kunnen beslissen dat de doorgang voor
eiser niet versperd was en dat diens uitwijkmaneuver naar rechts « ongepast en
onverantwoord » was; het arrest immers,
nu het geen acht slaat op de door de deskundige geuite twijfel, meer bepaald omtrent de mate waarin de wagen van de
eerste verweerder op de rijstrook van eiser stand, het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk in strafzaken de twijfel
de beklaagde ten goede moet komen,
miskent alsook de regels inzake de bewijslast in strafzaken, inzonderheid de
regel dat, wanneer de beklaagde zich op
een rechtvaardigingsgrond beroept die
niet aile geloofwaardigheid mist, het
openbaar ministerie en de burgerlijke
partij dienen te bewijzen dat hij zonder
enige twijfel onjuist is (schending van de
vooraan in het middel aangehaalde wets-

Nr. 261

bepalingen en rechtsbeginselen, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, enerzijds, de
twijfel die de beklaagde ten goede
moet komen de twijfel van de rechter is en niet die van een ander persoon, van welke hoedanigheid ook,
inzonderheid de twijfel van een deskundige die slechts een advies uitbrengt;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest zich niet beperkt tot de overweging dat het voertuig van de verweerder Winderickx « mogelijkerwijs » op de rijstrook van het
voertuig van eiser stond; dat het,
met overneming van de bewoordingen van het deskundigenverslag,
vermeldt « dat de Golf slechts op
zijn uiterste positie mogelijkerwijs
op de rij strook van de Ford stond op
het ogenblik dat die wagen onder de
brug reed, zonder daarom evenwel
de doorgang te belemmeren »;
Dat de appelrechters aldus, zonder de bewijskracht van het verslag
te miskennen, hebben beslist dat de
doorgang voor de Ford niet versperd
was, zodat de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet gestaafd werd
met enig gegeven dat die grond geloofwaardig zou kunnen maken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;

II. Op de voorzieningen van
Jacques Winderickx, Louise Vekemans en de naamloze vennootschap

Nr. 262
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Compagnie Winterthur Europe Assurances:
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;
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3° DIEREN -

DIERENARTS - UITOEFENING
VAN DE DIERGENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN - VOORSCHRIJVEN VAN GENEESMIDDELEN- VERVAARDIGING.

4° DIERENARTS -

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen
van Jacques Winderickx, Louise Vekemans, de naamloze vennootschap
Compagnie Winterthur Europe Assurances en van de voorziening van
Lucien Moutiaux, in zoverre deze
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen die eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de
voorziening van Lucien Moutiaux
voor het overige; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.
25 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en De Bruyn.

UITOEFENING VAN DE
DIERGENEESKUNDE - GENEESM!DDELEN VOORSCHRUVEN VAN GENEESMIDDELEN VERVAARDIGING.

5° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING - BESTREDEN BESLISSING - VEROORDELING - VOORWERP VAN RET M!DDEL VOORBEREIDEND ONDERZOEK.

1o Met een gebrek aan motivering staat
niet gelijk de in een grief aangevoerde
onwettigheid die geen verband houdt
met het vormvereiste van art. 149 (oud
art. 97) Gw. (1).
2°, 3° en 4° Ook al rangschikt de wet van
28 aug. 1991 op het uitoefenen van de
diergeneeskunde « het voorschrijven
van geneesmiddelen voor dieren » uitdrukkelijk onder de toegestane diergeneeskundige handelingen, tach machtigt geen enkele bepaling van die wet
de dierenarts ertoe om zelf geneesmiddelen te vervaardigen (Art. 3, § 1, 5°,
wet 28 aug. 1991).
5° In de regel niet ontvankelijk tot staving van de voorziening tegen een veroordelend arrest of vonnis is het middel dat betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek (2).

(MICHAUX)

Nr. 262

ARREST ( vertaJing)

2•

KAMER -

25 mei 1994

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - BEGRIP EN
AARD VAN EEN REDEN - STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGE REDENEN - BEGRIP.

2° GENEESKUNDE -

GENEESMIDDELEN
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) DIERENARTS - UITOEFENING VAN DE DIERGENEESKUNDE
GENEESM!DDELEN
VOORSCHRIJVEN VAN GENEESMIDDELEN VERVAARDIGING.

(A.R. nr. P.94.0068.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1993 door
(1) Zie Cass., 22 mei 1991, A.R. nr. 8878
(A.C., 1990-91, nr. 484); zie ook Cass., 9 dec.
1993, A.R. nr. 9660 (ibid., 1993, nr. 512).
(2) Zie Cass., 8 sept. 1987, A.R. nr. 1299
(A.C., 1987-88, nr. 12); zie ook Cass., 26 feb.
1992, A.R. nr. 9414 (ibid., 1991-92, nr. 338);
Cass., 3 maart 1993, A.R. nr. 9840, 5 mei 1993,
A.R. nr. P.93.04797.F, en 1 dec. 1993, A.R. nr.
P.93.1381.F (ibid., 1993, nrs. 125, 221 en 496).
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het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het door eiser
aangevoerde artikel 4, § 2, 5°, van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies de veearts machtigt tot het
verschaffen, in de voorwaarden
voorzien door de geldende reglementering, van geneesmiddelen aangekocht bij een apotheker;
Dat eiser wordt vervolgd wegens
het feit dat hij << de artsenijbereidkunde heeft uitgeoefend zonder in
het bezit te zijn van het wettelijk diploma van apotheker, dat werd behaald overeenkomstig de wetgeving
op het toekennen van de academische graden en het programma van
de universitaire examens, meer bepaald dat hij het SADV heeft vervaardigd en de voor de uitvoering
van keizersneden noodzakelijke geneesmiddelen aan de landbouwers
heeft verkocht »;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, enerzijds, het
middel, in zoverre het artikel 97
(oud) van de Grondwet opgeeft tot
staving van een in een grief aangevoerde onwettigheid die geen verband houdt met het in die grondwetsbepaling bedoelde vormvereiste,
faalt naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, ook
al rangschikt de nieuwe wet van
28 augustus 1991 op het uitoefenen
van de diergeneeskunde << het voorschrijven van geesmiddelen voor
dieren » uitdrukkelijk onder de toegestane diergeneeskundige handelingen, geen enkele bepaling van die
wet de dierenarts ertoe machtigt om
zelf geneesmiddelen te vervaardigen;

Nr. 262

Dat, in zoverre, het middel niet
kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest met
de in het middel weergegeven consideransen aan het deskundigenverslag van dokter Lengele geen uitlegging geeft die met de bewoordingen
ervan onverenigbaar is en derhalve
de bewijskracht van de akte die ze
bevat niet miskent;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het arrest op
het door eiser voorgedragen verweermiddel ten betoge dat de wijze
waarop hij de diergeneeskunde uitoefende stilzwijgend en uitdrukkelijk toegelaten, ja zelfs goedgekeurd
werd door de inspectie der apotheken, onder meer bij de in 1986 en
1987 verrichte huiszoekingen waarvan de processen-verbaal niet bij
het strafdossier gevoegd zijn, antwoordt dat << het door (eiser) aangevoerde proces-verbaal van het verhoor van inspecteur der apotheken
Hardy dagtekent van het jaar 1986
(zonder nadere precisering), zodat
het, gelet op de in de dagvaarding
vermelde periode van het misdrijf
en de dagtekening van de onderzoeksopdrachten te dezen, geen verband houdt met deze zaak »;
Dat de appelrechters aldus hebben geantwoord op de conclusie van
eiser zonder de bewijskracht van
het « strafdossier van de in 1987 gedane huiszoeking » te miskennen;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat eiser aan het arrest verwijt dat het het << serum tegen buikloop bij kalveren » een geneesmiddel noemt, zonder << acht te
slaan op de te dezen toepasselijke
wet en/of koninklijke besluiten, en
meer bepaald op het koninklijk besluit van 27 juni 1988 »; dat het

Nr. 263
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evenwel niet preciseert welke wettelijke bepalingen het arrest schendt
of waarin die schending bestaat;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Nr. 263
2"

KAMER -

25 mei 1994

1° WEGVERKEER

Over het zesde middel :
Overwegende dat het middel, in
zoverre het betrekking heeft op het
voorbereidend onderzoek, geen verband houdt met de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk
is;
Overwegende voor het overige dat
het arrest vermeldt dat « de meningsverschillen tussen (eiser) en
dokter Dive, voorzitter van de Orde
van Dierenartsen, geen gevolgen
(hebben) voor het aan het hof (van
beroep) onderworpen feit en de uitoefening van het recht van verdediging in specie niet belemmeren; dat
de aanwezigheid van de voorzitter
van de Orde van Dierenartsen bij
een huiszoeking strekt tot toezicht
op de naleving van de wettelijke en
deontologische bepalingen »;
Dat de appelrechters aldus hebben geantwoord op het in het middel aangegeven verweer;
Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag 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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. V. Maillen,
Brussel.

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) - ART. 3 - BEVOEGDE PERSONEN PROCESSEN-VERBAAL.

20 BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN
- ALLERLEI - WEGVERKEER - MISDRIJVEN
- VASTSTELLING- BEVOEGDE PERSONENPROCESSEN-VERBAAL - OPMAAK - HANDTEKENING.

3° WEGVERKEER -

ALLERLEI MISDRIJVEN - VASTSTELLING BEVOEGDE
PERSONEN - PROCESSEN-VERBAAL - OPMAAK - HANDTEKENING.

40 WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN) - ART. 34 - ART. 34, 3° ADEMTEST - WEIGERING - MISDRIJF - BESTANDDELEN.

50 WEGVERKEER -

WET BETREFFENDE
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN) - AR'r. 34 - ART. 34, 3° BLOEDPROEF - WEIGERING - MISDRIJF BESTANDDELEN.

6° BLOEDPROEF DRIJF -

WEIGERING BESTANDDELEN.

MIS-

1° Art. 3 Wegverkee1·sreglement is niet
van toepassing op de opmaak van processen-verbaal. (Art. 3 Wegverkeersreglement.)
2° en 3° Geen enkele wettelijke bepaling

verplicht de in art. 3 Wegverkeersreglement opgesomde bevoegde personen om de processen-verbaal, die hun
vaststellingen bevatten, zelf op te maken en te ondertekenen. (Art. 3 Wegverkeersreglement.)
4°, 5° en 6° Naar recht verantwoord is de

beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld wordt wegens weigering van
ademtest en bloedproef, wanneer de
rechter vermeldt dat « de bloedproef
(aan de beklaagde) mocht worden
voorgesteld, nu art. 63, 1° bepaalt, zonder andere voorwaarden op te leggen,
dat de bloedproef wordt afgenomen bij
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weigering van de ademtest, (en) (beklaagde} te dezen wei degelijk de
ademtest had geweigerd, wat hij ook
niet betwist ». (Artt. 34, 3°, 59, § 1, 60,
§ 1 en 63 Wegverkeerswet.)

Nr. 264

Dat deze overweging de veroordeling naar recht verantwoordt en dat
het middel, ook al was het gegrond,
op zich niet tot cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel bij gemis aan
belang niet ontvankelijk is;

(GERARDY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0106.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 december 1993 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 3 van het
Wegverkeersreglement niet van toepassing is op de opmaak van processen-verbaal;
Dat, in zoverre, het middel niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
geen enkele wettelijke bepaling de
bevoegde personen verplicht om de
processen-verbaal, die hun vaststellingen bevatten, zelf op te maken en
te ondertekenen;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 mei 1994- 2• kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Evrard, Luik.

Nr. 264
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Over het tweede middel :

KAMER -

25 mei 1994

1° BLOEDPROEF -

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser vervolgd
werd wegens weigering van de
ademtest en van de bloedproef;
Dat het bestreden vonnis onder
meer vermeldt dat « de bloedproef
aan (eiser) mocht worden vooropgesteld, nu artikel 63.1 bepaalt, zonder
andere voorwaarden op te leggen,
dat de bloedproef wordt afgenomen
bij weigering van de ademtest; dat
te dezen (eiser) wel degelijk de
ademtest had geweigerd, wat hij
ook niet betwist »;

WIJZE VAN UITVOERING - ANALYSE - RESULTAAT - KENNISGEVING - TERMIJN - DOEL - GEVOLG.

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- ALCOHOLGEHALTE VAN HET BLOED
- BLOEDPROEF- WIJZE VAN UITVOERINGANALYSE - RESULTAAT - KENNISGEVING TERMIJN - GEVOLG.

20

1° en 2° De termijnen, bepaald bij het

KB. 10 juni 1959 betrefende de bloedproef met het oog op het bepalen van
het alcoholgehalte, zijn voorgeschreven om het teloorgaan van bewijzen te
voorkomen en de analyse te omringen
met wetenschappelijke waarborgen die

Nr. 264
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geloofwaardigheid kunnen verlenen
aan de resultaten ervan; de analyse
die door de rechterlijke overheid buiten die termijn gevorderd wordt, biedt
geen voldoende wetenschappelijke
waarborgen meer in de zin van voornoemd K.B. (1).
(PENSATO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.93.1071.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 1993 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
44bis van het Wetboek van Strafvordering, 7 en 9 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de
bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte :
Overwegende dat de omstandigheid dat de procureur des Konings
krachtens artikel 22 van het Wethoek van Strafvordering belast is
met de opsporing en de vervolging
van de misdrijven waarvan de kennisneming tot zijn bevoegdheid behoort, hem niet ontslaat van de verplichting om zich te gedragen naar
de wettelijke bepalingen die in welbepaalde zaken bijzondere procedureregels voorschrijven, onder meer
inzake bewijsvoering;
Overwegende dat, inzake het bepalen van het alcoholgehalte van
het bloed, de overheid die een bloedafneming vordert, krachtens artikel
6 van voornoemd koninklijk besluit,
het afgenomen bloedstaal « onmiddellijk en langs de vlugste weg naar
een erkend laboratorium zendt »;
Dat, krachtens artikel 7, tweede
en derde lid, de rechterlijke over(1) Zie Cass., 26 jan. 1994, A.R. nr.
P.93.0988.F (A.C., 1994, supra, nr. 51), met
concl. adv.-gen. E. Liekendael.
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heid een in een erkend laboratorium
optredend deskundige opvordert om
het bloed te ontleden; dat de deskundige de analyse « zo spoedig mogelijk » verricht en zijn verslag
overlegt « binnen zeven dagen na
het ontvangen van de vordering »;
Dat, krachtens artikel 9, eerste
lid, de ambtenaar van het openbaar
ministerie of onderzoeksrechter « zo
vlug mogelijk en uiterlijk binnen
dertig dagen, te rekenen van het
verstrijken van de termijn van zeven dagen, bepaald in artikel 7,
tweede lid, kennis geeft van de uitslagen van de analyse aan de persoon van wie het bloed werd afgenomen »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de bloedafneming
verricht werd op 6 december 1991;
dat het afgenomen bloed aan het erkend laboratorium bezorgd werd op
17 december 1991, dat de vordering
van het openbaar ministerie om het
bloed te analyseren is opgemaakt op
27 mei 1992 en bij de deskundige is
ingekomen op 1 juni 1992, dat de
bloedanalyse verricht werd op 5 juni
1992 en dat de uitslagen ervan aan
eiser ter kennis gebracht zijn bij ter
post aangetekend schrijven van
16 september 1992;
Overwegende dat de termijnen,
bepaald bij het koninklijk besluit
van 10 juni 1989 betreffende de
bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte, voorgeschreven zijn om het teloorgaan van
bewijzen te voorkomen en de analyse te omringen met wetenschappelijke waarborgen die geloofwaardigheid kunnen verlenen aan de resultaten ervan;
Overwegende dat de te dezen door
de rechterlijke overheid gevorderde
analyse geen voldoende wetenschappelijke waarborgen meer biedt in de
zin van voornoemd koninklijk besluit;
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Om die redenen, ongeacht het
middel in het door eiser neergelegde
verzoekschrift, dat niet tot ruimere
cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zovere
het eiser vrijspreekt van de telastlegging D;
25 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Basselier,
Charleroi.

Nr. 265

haar verhindert haar veiligheidsplicht
na te komen, door aangepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar, zichtbaar of niet, voorlwmen (1).
4° De vernietiging van een beslissing
Jeidt tot vernietiging van een andel'e
beslissing van hetzelfde arrest die
noodzakelijk met de eerste verbonden
is (2).
(DISTEXHE T. GEMEENTE DISON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0239.F)

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

Nr. 265
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26 mei 1994

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT STAAT. OVERHEID - GEMEENTE - WEGEN VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKERS.

2° WEGEN -

VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKERS - VEILIGHEIDSPLICHT - VERPLICHTING VAN DE GEMEENTE.

3° GEMEENTE -

WEGEN - VEILIGHEID
VAN DE GEBRUIKERS- VEILIGHEIDSPLICHT.

Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1349, 1353, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 50 van het decreet
van 14 december 1879 betreffende de
samenstelling der gemeenten, 2 van het
decreet van 22 december 1789, 3, 1° en 3°,
van titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 op de rechterlijke inrichting,
90, 12°, van de Gemeentewet van 30
maart 1836, 97 (oud) van de Grondwet,
miskenning van het beginsel van de autonomie van de procespartijen en van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest, met verwijzing
naar de redenen van de eerstre rechter,
vaststelt « dat eiser en de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) verweersters veroordeling
vr(oe)gen in de betaling van de schade
die zij hebben geleden ten gevolge van
eisers verkeersongeval op 16 maart 1987,
terwijl hij in de Droits de l'Hommestraat te Dison reed; dat het strafdossier
over die zaak is geseponeerd; dat uit de
aan de rechtbank overgelegde gegevens
blijkt : 1. dat te dezen binnen een half

4° CASSATIE-

VERNIETIGING, OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING DIE ONDERLING NOODZAKELIJK ZIJN VERBONDEN.

1°, 2° en 3° De overheid, met name een
gemeente, mag voor het openbaar verkeer niets dan voldoende veilige wegen aanleggen en openstellen; de overheid moet, tenzij een vreemde oorzaak
die haar niet kan worden aangerekend

(1) Cass., 21 okt. 1993, A.R. nr. C.93.0117.F
(A.C., 1994, nr. 421).

(2) Cass., 23 maart 1981, A.R. nr. 5837 (A.C.,
1980-81, nr. 419); zie Cass., 7 dec. 1993, A.R. nr.
6922 (ibid., 1994, nr. 506}; A. MEEUS, « L'etendue de la cassation en matiere civile », noot
onder Cass., 18 maart 1983, R.C.J.B., 1986, blz.
262, inz. blz. 278, nr. 25.
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uur vijf voertuigen in een botsing betrokken waren en dat verschillende voetgangers zijn gevallen omdat de rijbaan van
de Droit de l'Homme-straat uiterst glad
was; 2. dat het hellingspercentage van de
straat 7 pet. bedraagt; 3. dat het ongeval
om 8 h 15 gebeurt en dat er niet was gestooid », en vervolgens eisers rechtsvordering afwijst op grond: << dat uit het geseponeerde strafonderzoek blijkt dat de
rijbaan waarop het ongeval is gebeurd in
normale omstandigheden met tarmacadam in goede staat is bedekt, zodat zij,
aileen door het feit dat zij tijdelijk met
sneeuw en ijzel was bedekt, geen gebrek
vertoonde waardoor zij ongeschikt was
voor gebruik; dat (verweerster) terecht
aanvoert dat het voor haar, wegens de
hevige sneeuwval tijdens de nacht v66r
de feiten, materieel onmogelijk was het
hele wegennet tegen acht uur 's morgens
te bestrooien; dat (immers) (...) de verplichting van de gemeenten om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren
op redelijke wijze moet worden beoordeeld, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die zich voordoen;
dat de gevaarlijke toestand van de
Droits de l'Homme-straat op het tijdstip van
het ongeval niet aan (verweerster) was
gemeld, maar dat zij onmiddellijk nadat
zij werd verwittigd maatregelen trof om
te strooien, zodat zij niet te kort is gekomen aan haar verplichtingen; (dat) het litigieuze ongeval hoe dan ook (... ) uitsluitend te wijten is aan de fout (van eiser),
die moest beseffen dat de zichtbaar beijzelde en met sneeuw bedekte heling van
7 pet. gevaarlijk was en er toch is afgereden, hoewel er niet was gestrooid en zijn
voertuig niet was uitgerust voor derge!ijke omstandigheden, bijvoorbeeld met
speciale banden of sneeuwkettingen; dat
(eiser), als hij wegens de staat van de
weg de macht over het stuur niet kon behouden, diende te wachten tot (verweerster) gestrooid had om zich op die weg te
begeven »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser, in zijn
regelmatige conclusie voor de appelrechter, met verwijzing naar de motivering
van het bestreden vonnis, betoogde dat
• zijn rechtmatig vertrouwen, en ook dat
van de andere weggebruikers, was verschalkt; (dat) het zichtbaar feit dat de
straat van het ongeval afhelde hem redelijkerwijze niet kon beletten die straat af
te rijden (...); (dat) hem niet kan worden
verweten dat te hebben gedaan, tenzij
bewezen wordt, wat te dezen niet het geval is, dat hij, gelet op de sneeuw op de
rijbaan, gereden heeft zonder alle nutti-
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ge voorzorgen te nemen en gelet op de
terechte verwachting dat aile gewone
middelen om de gevolgen op te vangen
waren genomen >>; hij in de uiteenzetting
der feiten erop heeft gewezen dat binnen
een half uur vijf voertuigen in een botsing waren betrokken en dat verschillende voetgangers zijn gevailen omdat de
Droits de l'Homme-straat uitermate glad
was, en vervolgens heeft betoogd • dat
de sterk heilende Droits de l'Hommestraat een invalsweg naar het centrum
van Dison is; verschillende weggebruikers, onder meer (eiser), die bij de botsingen van 16 maart 1987 waren betrokken, dus door die straat moesten rijden;
(verweerster) die toestand kende; zij bijgevolg daarmee in het bijzonder rekening moest houden en dus uitermate
aandachtig en waakzaam moest zijn om
de weggebruikers in staat te steilen die
straat normaal te gebruiken » (conclusie
p. 2 en 3); het arrest, dat aileen oordeelt
• dat het voor verweerster (...), wegens
de hevige sneeuwval tijdens de nacht
v66r de feiten, materieel onmogelijk was
het hele wegennet tegen acht uur 's mergens te bestooien », door geen enkele
overweging het middel beantwoordt ten
betoge dat verweersters verplichting
diende te worden beoordeeld rekening
houdend met het belang van de bestemming van de rijbaan, die een belangrijke
invalsweg naar het centrum was en dus
een verplichte doorgang, zodat de weggebruikers terecht konden verwachten dat
er maatregelen waren genomen en dat
zij die baan konden oprijden; het bijgevolg niet met redenen is omkleed (scherrding van het oude artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de gemeentelijke
overheid, tenzij een vreemde oorzaak die
haar niet kan worden aangerekend haar
verhindert de, krachtens de in dit onderdee! bedoelde bepalingen, op haar rustende veiligheidsplicht na te komen, op
haar grondgebied moet waken over de
handhaving van de veilige doorgang in
de straten en maatregelen nemen om die
doorgang te herstellen wanneer de veiligheid van de weggebruikers niet meer
verzekerd is; het arrest, uit de algemene
overweging dat • de verplichting van de
gemeenten om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren op redelijke
wijze moet worden beoordeeld, rekening
houdend met de bijzondere omstandigheden die zich voordoen •, en dat het voor
verweerster, wegens de hevige sneeuwval tijdens de nacht v66r de feiten, materieel onmogelijk was het hele wegennet
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tegen acht uur 's morgens te bestrooien
en ook uit de omstandigheid dat « de gevaarlijke toestand van de Droits de
l'Homme-straat op het tijdstip van het
ongeval haar niet was gemeld », terwijl
het vaststelt dat de sneeuwval in de
nacht v66r de feiten aanzienlijk was geweest en dat die straat - waarvan eiser
aanvoerde dat zij een invalsweg naar het
centrum van de gemeente was - een
hellingspercentage van 7 pet. heeft, niet
naar recht kon afleiden dat er een
vreemde oorzaak bestaat waardoor verweersters aansprakelijkheid is uitgesloten; het bijgevolg de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 50 van het
decreet van 14 december 1789, 2 van het
decreet van 16-24 augustus 1790 en 90,
12°, van de Gemeentewet van 30 maart
1936 schendt;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de overheid
voor het openbaar verkeer aileen
voldoende veilige wegen mag aanleggen en openstellen; dat de overheid, tenzij een vreemde oorzaak
die haar niet kan worden aangerekend haar verhindert haar veiligheidsplicht na te komen, door aangepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar, zichtbaar of niet, moet
voorkomen;
Overwegende dat het hof van beroep met de in het middel weergegeven redenen niet naar recht heeft
kunnen afleiden dat er een vreemde
oorzaak bestaat die verweersters
aansprakelijkheid uitsluit;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde en het vierde onderdeel betreft :
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « het litigieuze ongeval hoe
dan ook (... ) uitsluitend te wijten is
aan de fout van (eiser), die moest
beseffen dat de zichtbaar beijzelde
en met sneeuw bedekte helling van
7 pet. gevaarlijk was en er toch is
afgereden, hoewel er nog niet was
gestrooid en zijn voertuig niet was
uitgerust voor dergelijke omstandig-

heden, bijvoorbeeld met speciale
banden of sneeuwkettingen »;
Overwegende dat de beslissing
dat het ongeval uitsluitend te wijten
is aan de fout van eiser noodzakelijk verbonden is met de beslissing
dat verweerster geen enkele fout
heeft begaan;
Dat bijgevolg, de vernietiging van
de beslissing dat verweerster geen
fout heeft begaan moet leiden tot
vernietiging van de beslissing over
het foutieve gedrag van eiser, zonder dat de gegrondheid van die onderdelen moet worden nagegaan;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in het zoverre het het hoger beroep aanneemt;
verklaart het arrest bindend voor de
naamloze vennootschap AMEV; 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 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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In burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een arrest ter zake van
rangregeling te laat ingesteld, wanneer
het is ingesteld meer dan drie maanden
na de kennisgeving van de beslissing,
door de griffier bij gerechtsbrief (1).

(Artt. 57, 1073, 1078, 1648, 1649 en 1650
Ger.W.)
(HOUZE TRANSPORT B.V.B.A. T. JORENS E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. C.93.0353.F en C.93.0363.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1993 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene
rol onder de nummers C.93.0353.F
en C.93.0363.F, tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze dienen te
worden gevoegd;
A. In de zaak nr. C.93.0353.F:
Overwegende dat eiseres, bij akte
van Mr. Houtekier van 27 augustus
1993, neergelegd ter griffie op dezelfde dag, regelmatig afstand doet
van haar voorziening;

B. In de zaak nr. C.93.0363.F:
Over de door de eerste drie verweerders tegen de voorziening opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : de voorziening is niet binnen
de _wettelijke termijn ingesteld:
Qverwegende dat het op 22 april
1993 gewezen arrest ter kennis van
eiseres is gebracht bij gerechtsbrief
van 26 april 1993, gericht aan de
gerechtsdeurwaarder
Jean-Claude
Brtj.le waarbij zij, volgens de niet
aangevochten vermeldingen van dat
zelfde arrest, woonplaats had gekozen;
Overwegende dat de voorziening
is ingesteld bij verzoekschrift dat op
31 .augustus 1993 aan de verweer(1) Cass., 6 jan. 1989, A.R. nr. 5743 (A.C.,
1988-89, nr. 263).
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ders is betekend en dat op 2 september 1993 ter griffie van het Hof is
neergelegd;
Overwegende dat naar luid van
artikel 57 van het Gerechtelijk Wethoek, tenzij de wet anders bepaalt,
de termijn voor verzet, hager beroep
en voorziening in cassatie begint bij
de betekening van de beslissing;
Overwegende dat dit artikel geen
uitdrukkelijke afwijkende bepaling
vereist; dat het volstaat dat de afwijking kan worden afgeleid uit de op
de betrokken rechtspleging toepasselijke wetsbepalingen;
Overwegende dat uit de vergelijking van de artikelen 1648, 1649 en
1650 van het Gerechtelijk Wetboek
volgt dat de kennisgevingen van de
vonnissen of arresten betreffende
geschillen van rangregeling, die
door de griffier aan alle partijen
moeten worden gedaan en, voor tenuitvoerlegging, aan de notaris, tot
doel hebben de termijnen te doen
lopen van alle rechtsmiddelen in
een rechtspleging die, volgens de koninklijk commissaris, snel en niet
duur moet zijn;
Overwegende dat artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, dat bepaalt dat de termijn om
zich in cassatie te voorzien drie
maanden is, te rekenen van de dag
waarop de bestreden beslissing is
betekend, is gewijzigd bij artikel 23
van de wet van 12 januari 1993, in
die zin dat, in de in artikel 704, eerste lid, van hetzelfde wetboek genoemde zaken, de termijn vanaf de
kennisgeving van de beslissing
loopt; dat die wijziging volgens de
wetsgeschiedenis door de noodzaak
van een snelle rechtspleging is ingegeven;
Dat daaruit volgt dat de wetgever,
door de in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen zaken uitdrukkelijk te vermelden,
geen exhaustieve tekst heeft opgesteld;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangen.omen;
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Om die redenen, voegt de zaken
nrs. C.93.0353.F en C.93.0363.F; v'erleent akte van afstand in de zaak
nr. C.93.0353.F; verwerpt de voorziening in de zaak nr. C.93.0363.F; veroordeelt eiseres in de kosten van
beide zaken.
26 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

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

(A.R. nr. F.93.0032.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Luik op verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest van Hof van
14 november 1991;
Overwegende dat de voorziening
van Yves Rousseaux en die van de
Belgische Staat, vertegenwoordigd
door de minister van Financien, tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat
zij moeten worden gevoegd;
I. Wat betreft de voorziening van
de Belgische Staat :
Over het middel: schending van de artikelen 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 1985 (B.S.,
27.3.1985) tot vastlegging van het model
van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 1985,
251 en 256 van het van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
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AANSLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIITE- VEREISTEN.

Art. 251 W.I.B. (1) wordt geschonden

door het arrest dat vaststelt dat de belastingplichtige in zijn aangifte in de
personenbelasting het bedrag van het
kadastraal inkomen en van de huurprijs van onroerende goederen niet in
de daartoe bestemde rubriek heeft ingevuld, en dat het bijgevoegde document met die vermeldingen niet iran
worden aangemez·kt als een dee] van
de aangifte omdat eiser art. 214 W:I.B.
niet heeft nageleefd, en vervolgens beslist dat de administratie, onder de
OJ?Standigheden van de zaak, de aanglfte niet mocht wijzigen.

(1) Wetboek 1964.

doordat het arrest overweegt dat artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen << bepaalt dat het van
toepassing is in de onderstelling van de
wijziging van inkomsten vermeld in een
aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 tot
218 • (van genoemd wetboek) en « dat de
administratie te dezen verzoeker terecht
verwijt dat hij artikel 214 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen niet
heeft nageleefd, nu hij heeft nagelaten
een bijlage, die aldus door de belastingplichtige is genoemd, t.e waarmerken, te
dagtekenen en te ondertekenen, nu die
bijlage niet kan worden aangemerkt als
een door de ondertekening van de aangifte gedekte inlegblad, vooral nu hij in
de rubrieken 105 en 196 van het formulier de globale cijfers diende te vermelden - wat hij niet heeft gedaan - die
verder in die bijlage moesten worden gedetailleerd, ook al moet die globalisatie
in voorkomend geval door de taxatieambtenaar worden nagezien op grond
van de bewuste opgave », en vervolgens
beslist dat « de administratie aldus de in
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artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde procedure
niet kon hanteren, vooral daar artikel
256, derde lid, van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bepaalt dat een
termijn wordt toegestaan om bet (de)
eventuele vormgebrek(en) van de aangifte te verbeteren; dat daaruit volgt dat de
aanslag zelf gebrekkig is en deswege
moet worden vernietigd »; dat bet hof
bijgevolg het beroep aanneemt en de onder artikel 7705028 ingekohierde litigieuze aanslag vernietigt in zoverre die is
vastgesteld op basis van belastbare
grondslagen die hager zijn dan de aangifte,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 214 van
bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen
bepaalt dat • de aangifte wordt gedaan op
een formulier waarvan bet model door
de Koning wordt vastgesteld » (§ 1), dat
dit « formulier wordt ingevuld overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, gewaarmerkt, gedagtekend en
ondertekend » (§ 2); § 3 van datzelfde artikel overigens preciseert dat « de bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in bet formulier
wordt gevraagd, een integrerend dee!
van de aangifte vormen en moeten worden bijgevoegd; dat afschriften eensluidend met bet oorspronkelijk bijlage moeten worden verklaard; dat andere bij de
aangifte gevoegde stukken moeten worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, behoudens indien zij uitgaan
van derden »; bet koninklijk besluit van
19 maart 1985 tot vastlegging van bet
model van bet aangifteformulier inzake
personenbelasting voor bet aanslagjaar
1985, in bet model van formulier in de
bijlage, een vak II voorziet voor inkomsten van onroerende goederen met daarin ook de aangifte, onder de rubrieken
105 en 106, van de verhuurde onroerende
goederen, zonder evenwel te bepalen dat
stukken, staten of inlichtingen moeten
worden overgelegd; verweerder te dezen
in zijn aangifte bepaalde inkomsten van
onroerende goederen niet heeft vermeld, gelet op de daartoe bestemde rubrieken en in de desbetrefende vakken,
waarbij zij echter wel zijn opgenomen in
een bijlage die noch gedagtekend, noch
ondertekend, noch gewaarmerkt is en
waarnaar betrokkene verwees door in
zijn aangifte eraan te refereren (zie stuk
17), terwijl de overlegging ervan niet bepaald was in bet formulier; aileen de
vaststelling dat verweerder bepaalde inkomsten van onroerende goederen niet
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heeft vermeld, gelet op de daartoe in de
aangifte bestemde rubrieken, de formele
geldigheid van de aangifte niet aantast
in de zin van voornoemd artikel 214; die
formele geldigheid bovendien niet in het
gedrang mag komen door bet feit dat de
bijlage waarin die inkomsten werden
aangegeven, noch gedagtekend, noch ondertekend, noch gewaarmerkt was, aangezien de overlegging ervan in bet formulier niet was bepaald, en kon zij dus
niet worden aangemerkt als een stuk dat
deel uitmaakt van de aangifte; de administratie, bijgevolg, wanneer zij te rnaken had « met een aangifte overeenkomstig de vormen en binnen de termijnen
bepaald bij de artikelen 214 tot 218 » en
toch oordeelt dat « de inkomsten en andere gegevens door de belastingplichtige
in die, onvolledige en onjuiste, aangifte
vermelde gegevens moeten worden gewijzigd », verweerder bij ter post aangetekende brief in kennis moest stellen
van de inkomsten en andere gegevens
die zij voornemens was in de plaats te
stellen van die welke zijn aangegeven,
en dat overeenkomstig de bepalingen
van artikel 251 van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen; bet hof van beroep bijgevolg, door te beslissen dat « de
administratie de in artikel 251 van bet
Wetboek van de lnkomstenbelastingen bepaalde procedure niet mocht hanteren, vooral nu artikel 256, derde lid, bepaalt dat
een termijn wordt toegekend om bet (de)
eventuele vormgebrek(en) in de aangifte
te verbeteren », ten onrechte heeft erkend dat de aangifte een vormgebrek
vertoonde en niet overeenkomstig artikel
251 van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen kon worden gewijzigd; bet aldus
de artikelen 214 en 251 van bet Wetboek
van de lnkomstenbelastingen en het
koninklijk besluit van 19 maart 1985
schendt;

tweede onderdeel, terwijl, hoewel artikel 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat « de administratie de aanslag ambtshalve " kan " vestigen
op het bedrag van de belastbare inkomsten
die zij kan vermoeden op grand van de
gegevens waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de belastingplichtige nagelaten heeft: ... (2de streepje) aan bet
vormgebrek of de vormgebreken waarmede de aangifte is aangetast binnen de
daarvoor toegestane termijn, te verhelpen », die procedure van ambtshalve
aanslag een mogelijkheid en geen verplichting uitmaakt en de aangifte overigens, zoals het hof van beroep zelf er-
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als bijlage, die aldus door de

bela~tingplichtige is genoemd, die niet

gedagtekend, noch ondertekend noch gewaarmerkt is, niet « kan worden aangemerkt als een door de ondertekening van
de aangifte gedekt . inlegblad », geen
vormgebrek kan vertol?-en,_ vooral da~r
die bijlage niet is voorz1en m het aanglfteformulier en daarvan geen integrerend
deel uitmaakt, en het vormgebrek ervan
de formele geldigheid van de aangifte
niet kan aantasten; het hof van beroep
derhalve, door aldus te beslissen, de arti- ·
kelen 214 en 256 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen en het koninklijk besluit van 19 maart 1985 schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser in zijn aangifte in de
personenbelasting het bedrag van
het kadastraal inkomen en van de
huurprijs van onroerende goederen
niet in de daartoe bestemde rubriek.
heeft ingevuld, en dat het bijgevoegde document met die vermeldingen
niet kan worden aangemerkt als een
deel van de aangifte, omdat eiser artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet heeft nageleefd;
Dat het arrest, door onder de omstandigheden van de zaak te beslissen dat de administratie de aangifte
niet mocht wijzigen, artikel 251 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, voegt de voorzieningen van Yves Rousseaux en van
de Belgische Staat; 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 Bergen.
26 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : rnrs. Delahaye en De Bruyn.
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PERSONENBELASTING - INKOMSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN- ART. 11, 1°, W.I.B.- ANDERE
SCHULDVORDERINGEN - BEGRIP.

De woorden « andere schuldvorderingen » in art. 11, 1°,. W.LB. (1).. moeten
niet strikt worden wtgelegd; ZlJ beogen
ook gelijksoortige schuldvorderir:gen,
te weten niet alleen schuldvordermgen
wegens geldleningen stricto sensu,
maar ook schuldvorderingen die voortvloeien uit geldbeleggingen waardoor,
zoals bij geldleningen, een inkomen of
een opb1·engst kan worden verworven
(2).
{FONDERIES ET POELERIES DE CHARLEROI N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F.93.0083.F)

26 mei 1994- 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, voorzitter - Verslaggever:
de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

Nr. 269
1 e KAMER (VOLT. TERECHTZ.)

27 mei 1994

1o HOGER BEROEP-

BURGERLIJKE ZAKEN - GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - NIETIGHEID BIJ DE RECHTSINGANG - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE
KRACHT VAN HET HOGER BEROEP.

Noten arrest nr. 268 :
(1) Wetboek 1964.

(2) Cass., 12 nov. 1975 (A.C., 1976, 330).
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2° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSINGANG - ONREGELMATIGHEID - GEVOLG.

3° DAGVAARDING

ONREGELMATIG-

HElD- GEVOLG.

1° Een regelmatig ingesteld hager be-

roep heeft op zich niet tot gevolg dat
de nietigheid waardoor de inleidende
akte is aangetast, gedekt wordt. (Art.
1068, 1• lid, Ger.W.) (1)
2° en 3° De artt. 860 en 861 Ger. W: kunnen niet worden toegepast op de miskenning van de regel van art. 700 van
dat wetboek m.b.t. de rechtsingang,
welke regel onder de rechterlijke organisatie ressorteert (2).

I

(BELGISCHE STAAT T. VANDYCK)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie gezegd:
De feitelijke gegevens van de zaak :
In het kader van een onteigeningsprocedure werd door de onteigende, thans
verweerder in cassatie, een vordering tot
herziening van de onteigeningsvergoeding bij verzoekschrift ingeleid.
De Belgische Staat, thans eiser in cassatie, heeft, op grond van art. 700 Ger.W.
de ontvankelijkheid van die vordering
betwist : de Onteigeningswet bevat geen
bijzondere regel die de rechtsingang bij
verzoekschrift toelaat.
De rechter in eerste aanleg oordeelde
dat de vordering tot herziening rechtsgeldig was ingeleid en sprak een vonnis
ten gronde uit. Verweerder tekende hoger beroep aan. De appelrechter heeft
beslist dat hij rechtsgeldig geadieerd
was.
Het cassatieberoep van de Belgische
Staat doet twee vragen rijzen.
1. Laat art. 700 Ger.W. de inleiding van
een vordering tot herziening bij ver(1) en (3) Zie referten in de andersluidende
conclusie van het O.M.
(2) Zie : R. SoETAERT, Het toepassingsgebied
van de nietigheidsregeling in de artikelen
860-867 Gerechtelijk Wetboek, T.P.R., 1980,
165-193, en in Actuele Problemen van Gerechtelijk Privaatrecht (Acco-1976); « Van Campernolle, J., Le Code judiciaire et la theorie des
nullites », R.C.J.B., 1977, 606-627.
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zoekschrift toe, hoewel in die vorm van
rechtsingang niet door een bijzondere regel van de Onteigeningswet is voorzien?
Dit is de strekking van het aangevoerde middel. Eiser betoogt dat de vordering tot herziening overeenkomstig art.
700 Ger.W. bij dagvaarding diende te
worden ingeleid.
2. Afgezien van die eerste vraag, is het
niet zo dat de appelrechter alleszins
moest oordelen dat het geschil in zijn geheel bij hem aanhangig was, krachtens
de devolutieve kracht van het hoger beroep, ook al zou de rechtsingang voor de
eerste rechter niet rechtsgeldig zijn?
Is het antwoord op deze laatste vraag
affirmatief, dan is de door verweerder
opgeworpen exceptie van niet-ontvankeIijkheid van het cassatiemiddel gegrond;
het middel vertoont geen belang omdat
het regelmatig hoger beroep het geschil
zelf bij de appelrechter aanhangig heeft
gemaakt, zodat deze appelrechter met de
grond van de zaak geadieerd was.
Deze vraag leidt tot de ontleding van
het systeem van de devolutieve kracht
van het hoger beroep van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 1068, alinea 1, Ger.W_ is, « une des
innovations majeures du Code judiciaire , (J. Van Compernolle, « Considerations sur l'effet devolutif de l'appel dans
le Code judiciaire "• R.C.J.B., 1989 (523)
540). Zijn draagwijdte werd zeer duidelijk omschreven in het Verslag over de
gerechtelijke hervorming (p. 422 e.v.).
Zoals onder het stelsel van het oude
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
is het hoger beroep devolutief, maar die
devolutieve uitwerking werd « aanzienlijk uitgebreid », « une extension si considerable qu'il ne subsiste plus de place
pour !'evocation , schreef A. Fettweis
(Manuel de procedure civile 1987, p. 529)
- met dien verstande dat « door de akte
van beroep het geding zelf, iiafbij ae eerste rechter aanhangig was, in zijn geheel
voor de rechter van de tweede graad gebracht (wordt) en deze appelrechter de
verplichting (heeft) het te berechten tot
zover als zijn bevoegdheid strekt , (Verslag, ibid.)Die hervorming had als opzet « aile beroepen die tot doel hebben de zaak te Iaten aanslepen teniet (te doen) , (ibid_,
p. 424). « De rechter van beroep is voortaan bevoegd om kennis te nemen van
alle aangelegenheden die in betwisting
blijven en waarvan hij door het beroep
in hoofdorde of het incidenteel beroep
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kennis krijgt » (ibid., p. 423), « met alle
feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen » (Cass., 11 januari
1988, A.C., 1987-88, 587; 22 nov. 1993) en
waarover de eerste rechter zelfs nog
geen uitspraak heeft gedaan.
De reikwijdte van het devolutief
systeem werd in de conclusie van procureur-generaal Krings bij Cass., 13 januari 1972 (Pas., 1972, 463) gepreciseerd, en
als volgt door de rechtsleer uitgelegd :
« L'acte d'appel forme contre un jugement definitif ou avant dire droit transporte dans sa totalite le litige devant le
juge du second degre, lequel a des ce
moment !'obligation de le trancher en
epuisant sa juridiction sur toutes le questions litigieuses, en ce compris les points
non juges. Le principe ainsi affirme va
de pair avec !'abandon de l'adage " tantum devolutum quantum iudicatum ». 11
emporte, aussi bien, derogation au double degre de juridiction, des lors que le
jugement entrepris l'est pour vice de forme ou incompetence ou prend la nature
d'un jugement definitief sur incident ou
·avant dire droit » (J. Van Compernolle,
« Considerations sur l'effet devolutif de
l'appel dans le Code judiciaire "• R.C.J.B.,
1989, (523) 524).
Het is de appelrechter evenwel niet
mogelijk kennis te nemen van hetgeen de eerste rechter niet mocht beoordelen.
Het systeem komt aldus essentieel
hierop neer dat aan de appelrechter de
bevoegdheid wordt gegeven uitspraak te
doen, zoals de eerste rechter het had
kunnen en had moeten doen (« Comme
aurait pu et dil. le faire la juridiction d'instance », cfr. Kohl, L'appel en droit judiciaire prive, Prolegomena, 15, 1990, p.
211, nr. 555; De Leval en De Pover, « Les
effets de l'appel en droit judiciaire prive »,
in Actualites du droit, 1991 (631) 646).
De opzet van het systeem is duidelijk
proceseconomisch : « neutraliser les recours dilatoires et accelerer la procedure » leest men bijv., in De Leval en De
Pover (op.cit., 648).
Aan dit systeem zijn evenwel perverse
neveneffecten verbonden die de rechtsleer al vrij vroeg deed uitkomen : « On
peut craindre que les plaideurs soient
tentes d'interjeter appel d'un jugement
avant dire droit ou sur incident en vue
de soumettre directement le fond du litige a la juridiction superieure » (A. Fettweis, op.cit., nr. 819). • II suffirait a la
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partie dont emane un acte de procedure
irregulier, d'interjeter appel pour regulariser celui-ci » (De Leval, • L'effet devolutief de l'appel peut-il couvrir la nullite
d'un acte introductif d'instance? », Ann.Droit Liege, 1989, 400). De regel van de
dubbele aanleg wordt aldus in het gedrang gebracht. Zonder bezwaar, zegt
men, nu die regel geen algemeen rechtsbeginsel oplevert.
De draagwijdte van de devolutie kan
men in een lapidaire formule uitdrukken : de appelrechter is verplicht zelf te
doen wat aan de eerste rechter was gevraagd.
De formule is duidelijk. Haar toepassing is het niet altijd.
De appelrechter moet toch .nog de cohesie van het Gerechtelijk Wetboek blijven in acht nemen. « Le champ d'application et l'etendue du principe doivent en
effet demeurer compatibles avec ce
qu'implique le respect dil. a d'autres regles et principes regissant le droit de la
procedure civile » (J. Van Compernolle,
op.cit., 525).
Benevens de wettelijke uitzonderingen, moet het systeem van de devolutie
aldus nog met de andere regelen van gerechtelijk recht worden gecombineerd,
wat tot temperingen van de regel zal leiden.
Zo zal, bijv. de appelrechter, gelet op
de regel van art. 1138 Ger.W., slechts uitspraak doen over de vorderingen die
hem worden voorgelegd.
Zo moet hij, rekening houdend met
het principe van de autonomie der procespartijen, de grenzen van de akte van
beroep in acht nemen : « Het staat aan
de partijen door het hoofdberoep en door
het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de appelrechter uitspraak moet doen over de aan de eerste
rechter voorgelegde betwistingen (Cass.,
24 nov. 1972, A.C., 1973, 298; 2 dec. 1982,
A.C., 1982-83, nr. 204; 29 maart 1984, ibid.,
1983-84, nr. 439; 21 nov. 1991, ibid.,
1991-92, nr. 154; J.F. Romain, « Rapports
entre le principe dispositif et l'effet devolutif et l'effet devolutif de l'appel », noot
sub Cass., 8 juni 1989, J. T., 1990, 269.
Hieruit volgt dat « wanneer de eerste
rechter uitspraak heeft gedaan over een
of ander punt bij eindvonnis waartegen
de partijen geen beroep hebben aangetekend, noch in hoofdorde, noch incidenteel, dan staat het niet aan de rechter
van beroep het weer ter sprake te brengen » (Verslag, p. 423; Cass., 23 februari
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1990, A.C., 1989-90, 828). Het beschikkingsbeginsel staat eraan in de weg dat
de appelrechter ultra petita uitspraak
zou doen (J. Compernolle, op.cit., 527).

Matiging
van de devolutieve kracht
Verleent het Gerechtelijk Wetboek aldus aan de devolutieve kracht van het
hager beroep een ruime uitwerking, dan
heeft de wetgever toch de gevolgen van
het systeem willen verzachten (Verslag,
ibid.) namelijk :
- Met de regel van art. 1068, alinea 2,
betreffende een door de eerste rechter
bevolen onderzoeksmaatregel die door de
appelrechter, zelfs gedeeltelijk, wordt bevestigd : in dat geval is er geen devolutieve, maar een verplichte terugwijzing
naar de eerste rechter. De bedoeling is
« de overbelasting van de beroepsgerechten » te vermijden, door ze te ontlasten
van het uitvoeren van onderzoeksmaatregelen die de eerste rechter heeft bevolen, en die de appelrechter heeft bevestigd.
Het devolutief effekt heeft daarentegen zijn volle uitwerking wanneer de
appelrechter de beroepen beslissing
m.b.t. de onderzoeksmaatregel hervormt.
Maar het moet wel gaan om een onderzoeksmaatregel.
Is aldus geen onderzoeksmaatregel,
bijv. de beslissing waarbij de beslissing
de eerste rechter een partij beveelt tegen
een bepaalde datum over de zaak te concluderen; het hoger beroep tegen zodanige beslissing maakt de zaak ten grande
aanhangig bij de appelrechter ingevolge
de devolutieve kracht van dit hoger beroep (Cass., 30 mei 1983, nr. 331).
Devolutieve kracht heeft ook het hager
beroep tegen de beslissing die de heropening van het debat beveelt, omdat zodanige beslissing geen onderzoeksmaatregel oplevert (Cass., 23 okt. 1992, A.C.,
1992, nr. 689).
Bij een gemengd vonnis, dat dus niet
aileen een onderzoeksmaatregel beveelt,
maar tevens een andere beslissing bevat,
met name een eindbeslissing, heeft
rechtspraak van het Hof een veel betekenende ontwikkeling doorgemaakt (sinds
Cass., 13 januari 1972, A.C., 1972, 468, en
de conclusie van procureur-generaal
Krings in Pas., 463; zie ook o.m. : Cass.,
26 juni 1975, 28 april 1980, en vooral
Cass., 24 december 1987, A.C., 1987-1988,
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nr. 256, en het commentaar van J. Van
Compernolle, op.cit.). In zijn conclusie
voor dit laatste arrest (Pas., 1988, nr. 256,
p. 508) had procureur-generaal Krings de
uitzondering van art. 1068, al. 2, strikt
omlijnd : « Le renvoi au premier juge est
!'exception, tandis que tout ce qui peut
etre rattache a cette exception tombe
sous !'application de la regle generale
c'est-a-dire l'effet devolutif ».
De volgens de rechtspraak van het Hof
nu gehuldigde oplossing is genuanceerd
(Cass., 11 januari 1990, met de noot van
K. Broeckx, « Hoger beroep tegen een
gemengd vonnis », in R. W., 1990-1991,
259) : terugwijzing naar de eerste rechter, wat de bevestiging van de onderzoeksmaatregel betreft, en devolutie voor
het overige; een oplossing die door de
rechtsleer als logisch en coherent werd
beschouwd (J. Van Compernolle, op.cit.,
534).
« Cette solution (est) equilibree, conferme a la jurisprudence anterieure et compatible avec la necessite la procedure »
(De Leval et De Pover, « Les effets de
l'appel en droit judiciaire prive », Actualites du droit, 1991, (631) 649, voetnoot 81).
Fettweis daarentegen betreurt die « decoupage des elements du litige » (Fettweis, op.cit., 537, nr. 824).
Door combinatie van de artt. 1068, al.
1, en 1072 Ger.W. kan zelfs de terugwijzing naar de eerste rechter van de bevestigde onderzoeksmaatregel vermeden
worden (K. Broeckx, op.cit., 261).
De devolutieve kracht was nog getemperd door de thans bij de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek opgeheven regel van art.
1069 betreffende de bevoegdheidsgeschillen, waarmee de wetgever had « willen
vermijden dat een akte van beroep zou
toelaten een geschil te onttrekken aan
de kennisneming door de rechter die er
normaal kennis moest van nemen » (Verslag, ibid.).
Voortaan is hoger beroep over de bevoegdheid enkel mogelijk samen met het
hoger beroep over de grand. (Over de
. opheffing van art. 1069 Ger.W., die
slechts op 1 januari 1993 in werking
trad, zie o.m. Senaat, 301-2 (BZ
1991-1992, p. 110; Laenens en Broeckx,
Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, R. W., 1992-1993, (897) 910). De
zaak hoeft aldus niet meer naar de in
eerste aanleg bevoegde rechter te worden verwezen, wanneer het appelgerecht
het vonnis bevestigt waarin de eerste
rechter zich onbevoegd heeft verklaard.
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Zij wordt rechtstreeks verwezen « indien
daartoe grond bestaat naar de bevoegde
rechter in hager beroep "·
Op te merken valt dat art. 643 Ger.W.
eveneens aangepast werd bij de wet van
3 augustus 1992: Wanneer de appelrechter een beslissing vernietigd waarbij de
eerste rechter zich onbevoegd heeft verklaard, mag hij aileen ten gronde uitspraak doen als hij zelf bevoegd is. De
zaak verwijzen naar het gerecht dat in
eerste aanleg bevoegd was, wordt bijgevolg definitief uitgesloten.
Die aanpassingen van het Gerechtelijk
Wetboek zijn belangrijk, omdat de wetgever hierdoor zijn proceseconomische
opzet de procedure te versnellen bevestigt en versterkt, zodat vertragingsmaneuvers als het ware worden overtroefd
en de appelrechter tegelijk uitspraak
kan doen zowel over de grond van de
zaak als over de excepties.
- De devolutieve kracht wordt ook
nog getemperd door de regel van art.
1072 Ger.W., volgens welke de appelrechter zijn eindbeslissing aanhoudt, totdat
een door de eerste rechter (of door hem
zelf) bevolen maatregel is uitgevoerd.

Toepassing van de regel
van de devolutieve kracht
Men zou kunnen denken dat de aldus
duidelijk door de wet gestelde regel van
de devolutieve kracht van het boger beroep, met de matigingen die de wetgever
heeft gewild en de aanpassingen die hij
gedaan heeft, geen plaats laat voor bijzondere toepassingsmogelijkheden, te
meer daar de recente wetswijzigingen
het systeem nog heeft vereenvoudigd.
Dit blijkt nochtans niet het geval te
zijn, omdat de casui'stiek ruimer is dan
de gevallen waaraan de wetgever heeft
gedacht.
Ook als men aanneemt dat het devolutieve effect de regel is, behalve wanneer
het hoger beroep betrekking heeft op
een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel die door de appelrechter wordt bevestigd, blijft het, bijv.,
een open vraag of de devolutieve kracht
ook uitwerking moet hebben wanneer
het geschil niet regelmatig voor de eerste rechter aanhangig werd gemaakt.
Ik vermeld die vraag bij voorkeur, omdat zij zeer dicht staat bij het probleem
dat, in de huidige zaak, aan het oordeel
van het Hof is voorgelegd.
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Belangrijke aanwijzingen voor een
oplossing leest men in het Verslag van
de koninklijke commissaris (op.cit.
p. 423); de appelrechter heeft « de verplichting het (geding) te berechten, tot
zover als zijn bevoegdheid strekt », en de
rechtsleer voegt daaraan toe : « comme
aurait pu et dil. le faire la juridiction de
(premiere) instance "• (Kohl, op.cit, p.
211, nr. 555).
Als eerste voorbeeld kan de procedure
van het kort geding worden vermeld.
De appelrechter die vaststelt dat een
vordering in kort geding geen spoedeisend karakter vertoont, zal van de grond
van de zaak geen kennis mogen nemen,
omdat het geschil niet voor de voorzitter
in kort geding kon worden gebracht
(Cass., 11 mei 1990, A.C., 1989-1990, nr.
537, op gelijkluidende conclusie van het
openbaar ministerie, te vergelijken met
het arrest nr. 535 met zelfde datum, op
andersluidende conclusie van het openbaar ministerie, A.C., 1989-1990, p. 1170;
R. W., 1990-1991, p. 1170; R. W., 1990-1991,
987, met noot Laenens, « Urgentie en het
kort geding »;D. Lindemans, << Wanneer
er wegens het ontbreken van spoed geen
aanleiding is tot kort geding, is de vordering ongegrond », noot sub. Cass., 11 mei
1990, T.B.H., 1990, (774) 777). « Tout effet
d~wolutif au fond doit ainsi etre refuse a
l'appel dirige contre une ordonnance de
refere », schrijft Kohl (op.cit., Proleg, nr.
555).
Fettweis' commentaar (op.cit., nr. 816)
is nog accurater wat de draagwijdte van
de regel betreft : « Le juge des referes ne
statue pas sur le fond dont il n'est d'ailleurs pas saisi. En consequence, en cas
d'appel d'une ordonnance decretant une
mesure d'urgence et provisoire, le juge
d'appel n'est point saisi du fond du litige.
En effet, quelle que soit la portee du
principe de l'art. 1068, al. 1, l'effet devolutif ne saurait saisir la juridiction d'appel
de ce qui n'etait pas soumis au juge inferieur ».
De appelrechter moet aldus - en mag
zelfs - geen beroep doen op de regel
van de devolutieve kracht, gelet op de eigenheid van de procedure in kort geding
(J. Van Compernolle, op.cit., 526; - D.
Lindemans, ibid.), tijdens dewelke de
grond van de zaak niet wordt beoordeeld.
Men voelt onmiddellijk aan dat in die
oplossing van de rechtspraak eigenlijk
geen uitzondering zit op de regel van de
devolutieve werking; zij levert dus ook
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geen matiging van de regel van de devolutie op, vermits de rechter in kort geding per definitie nooit met de grond van
de zaak is belast, deshalve de appelrechter het evenmin kan zijn. Er kan derhalve geen sprake zijn van devolutie.
Dit eerste voorbeeld is dus niet dienend
tenzij a contrario.
'
De rechtspraak neemt ook aan dat het
hoger beroep van een onteigenaar tegen
de beslissing waarbij de vrederechter
zijn vordering tot onteigening ten algemene nutte volgens de spoedprocedure
afwijst, het geschil zelf bij de appelrechter niet aanhangig maakt (Cass., 15 juni
1973, A.C., 1973, 1007). Het principe van
de devolutieve kracht van het hoger beroep, zoals geregeld door het Gerechtelijk Wetboek, moet hier wijken voor de
specifieke en niet uitdrukkelijk opgeheven reglementering inzake onteigening
ten algemene nutte.
In dezelfde gedachtengang moet gewezen worden op de rechtspraak inzake
faillissement.
Wanneer een vordering tot faillietverklaring bij eenzijdig verzoekschrift
wordt ingeleid - wat door de wet niet
wordt toegestaan - kan de niet regelmatige inleidende akte geen enkel effect
sorteren. De eerste rechter is mitsdien
zonder rechtsmacht (• sans juridiction »)
om het faillissement ambtshalve uit te
spreken, d.i. buiten de aanwezigheid van
partijen en zonder daartoe gevorderd te
zijn. Het hoger beroep kan ook geen devolutieve kracht hebben (Cass., 31 januari 1986, A.C., nr. 345, met de concl. proc.gen. Krings; 10 maart 1989, A.C., 1988-89,
nr. 390, en de voetnoot 2; - V. Simonart,
« Observations sur l'effet d{wolutif de
l'appel en matiere de faillites », noot sub
Cass., 16 nov. 1989, T.B.H., 1991, (572)
583).
Daartegenover heeft het Hof de devolutieve werking wel aanvaard bij hoger
beroep tegen een vonnis van faillietverklaring gewezen door een rechtbank van
koophandel die ratione loci niet bevoegd
was (Cass., 16 nov. 1989, A.C., 1989-1990,
nr. 168), ook wanneer de appelrechter
een vergissing in de procedure in eerste
aanleg vaststelt, zoals het ontbreken van
het voorafgaand verslag van de rechtercommissaris (Cass., 29 maart 1984, A.C.,
1983-84, nr. 439; J. Van Compernolle,
op.cit., 526).
Door het Hof werd nog onlangs aangenomen dat het principe van de devolutieve kracht van het hoger beroep doorbro-

539

ken is wanneer de appelrechter, na het
,verzet van de gefailleerde ontvankelijk
en gegrond te hebben verklaard, vaststelt dat het door de eerste rechter
ambtshalve uitgesproken faillissement
nietig is (Cass., 25 juni 1993, twee arr.
A.R. nrs. 8131 en 8277, T.B.H., 1992, 844
en 846, A.C., 1993, nrs. 307-308).
Deze laatste oplossing die aldus afbreuk doet aan de devolutieve kracht
van het hoger beroep en tevens « een
snel en doeltreffend beheer en vereffening van het faillissement in het gedrang (brengt) » (J. Laenens, • De devolutieve kracht van het hoger beroep in
faillissementszaken », R. W., 1981-1982,
2506), wordt verantwoord door de overweging dat de appelrechter, die de nietigheid van het ambtshalve uitgesproken
faillissement vaststelt, daarmee, en binnen de perken van het door de partijen
ingestelde hoger beroep, zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend en dus
niet vermag verder na te gaan of de
grondvoorwaarden vervuld waren om het
faillissement ambtshalve uit te spreken.
In sociaalrechtelijke zaken heeft het
Hof ook beslist dat de inleiding bij verzoekschrift niet rechtsgeldig was, zonder
acht te slaan op de devolutieve werking
van het hoger beroep (Cass., .30 mei 1988,
A.C., 1987-88, nr. 597; 1 oktober 1990,
A.C., 1990-91, nr. 52).

*

.•

*
Die op het eerste gezicht wat uiteenlopende oplossingen kunnen niet anders
dan aan de specificiteit van de materies
te wijten zijn, en bijv. inzake faillissement bei:nvloed zijn door de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel bij het beheer en de vereffening
van de faillissementen, voor dewelke de
regel van de volheid van bevoegdheid
van art. 568 Ger.W. moet wijken (J. Laenens, ibid.; V. Simonart, op.cit.; A. Kohl,
op.cit., J.T., 525, nrs. 15 e.v.; J. Van Compernolle, op.cit., 526, 530).
Met betrekking tot het specifiek probleem van de nietigheid van de rechtspleging in eerste aanleg op grond dat het
gedinginleidend exploot de verweerder
niet had bereikt, heeft in Hof in zijn arrest van 5 mei 1988 (A.C., 1987-1988, nr.
549) beslist dat de devolutieve kracht uitwerking moet hebben, niettegenstaande
de nietigheid van de rechtsingang voor
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de eerste rechter, een oplossing die door
de rechtsleer « surprenante autant
qu'audacieuse » werd genoemd (J. Van
Compernolle, op.cit., 524, 528 en 541).
In zijn cassatiemiddel had de eiser betoogd dat « nu de rechtspleging in eerste
aanleg aan nietigheid leed, de rechter in
hoger beroep niet gerechtigd was over
de grond van de zaak uitspraak te doen.
(... ) Eiser (meende) dat nu de inleidende dagvaarding nietig was, omdat hij
niet op regelmatige wijze werd gedagvaard, geen enkel gevolg aan de oorspronkelijke vordering mag worden gegeven, zodat ook de rechter in hoger
beroep geen uitspraak mag doen over de
grond van de zaak, d.w.z. dat in dit geval
de devolutieve kracht geen toepassing
vindt « (te lezen in de conclusie O.M., in
A.C., 1987-1988, p. 1143 en 1144; zie ook
De Leva!, « L'effet devolutif de l'appel
peut-il couvrir la nullite d'un acte introductif d'instance? », Ann.Droit Liege,
1989, 400).
De zeer belangrijke conclusie van procureur-generaal Krings in die zaak, en
waarin de precedenten nauwkeurig zijn
ontleed, is het Hof goed bekend; ik
hoe£ ze hier dus niet te herhalen; en ik
kan mij ook niet veroorloven ze toe te
lichten : die conclusie bevat namelijk een
bijzonder gezaghebbende ontleding van
het stelsel van het Gerechtelijk Wetboek,
uitgaande van de koninklijke commissaris voor de gerechtelijke hervoming, een
commentaar waar men dus moeilijk om
heen kan. Die conclusie is, te dezen, bijzonder dienend als leidraad voor de verdere redenering en eindelijk voor de
analyse en voor de oplossing van het
huidig geval.
In het stelsel van het Gerechtelijk
Wetboek, grijpt de devolutieve werking
van het hoger beroep van rechtswege
plaats : de appelrechter is verplicht uitspraak te doen over de grond van de
zaak;
Op die regel bestaan de uitzonderingen waarvan is reeds gewaagde :
- het geval van art. 1068, al. 2 : wanneer de rechter in hoger beroep een door
de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
- pro memorie : het geval van art. 1069
Ger.W. (thans opgeheven, zie supra) waar
de appelrechter de beslissing, waarbij de
eerste rechter zich onbevoegd verklaart,
bevestigt en hij tevens zelf niet bevoegd
is;
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- het geval van onregelmatige rechtsingang, waarover het Gerechtelijk Wethoek evenwel niet handelt. In zodanig
geval moet op de regel van de devolutieve kracht uitzondering worden gemaakt
« wanneer de eerste rechter geen rechtsmacht had » (Conclusie O.M., A.C.,
1987-88, p. 1147).
Wanneer de beslissing van de eerste
rechter teniet wordt gedaan, niet wegens
afwezigheid van rechtsmacht, maar wegens, bijv., het feit dat de zaak bij die
rechter op onregelmatige wijze aanhangig werd gemaakt, dan is de appelrechter met de grond van de zaak geadieerd,
en moet hij over de grond van de zaak
uitspraak doen, omdat hij de bevoegde
appelrechter is van een krachtens de wet
bevoegde eerste rechter, bij wie evenwel
het geschil niet regelmatig aanhangig
was gemaakt.
Die oplossing sluit m.i. volkomen aan
bij de economie van het systeem van de
devolutie zoals ingevoerd door het Gerechtelijk Wetboek.
De rechtsleer heeft zich evenwel niet
bij die zienswijze aangesloten: « La nullite constatee de l'acte introductif forme
un ecran rendant impossible le jeu de
l'effet devolutif. Comment (...) celui-ci
pourrait-il operer, si !'existence de Ia premiere instance est atteinte dans son
principe meme? » (J. Van Compernolle,
op.cit., 529).
Op grond van de analyse die de procureur-generaal in zijn conclusie deed, is
het mogelijk de nuances van de rechtspraak te onderkennen en bijv. te begrijpen waarom een onregelmatigheid in
de aanhangigmaking bij de eerste rechter niet noodzakelijk aan de devolutieve
werking van het hoger beroep in de weg
staat, mits de appelrechter bevoegd is
om kennis te nemen van de beslissing
van de krachtens de wet bevoegde eerste
rechter (conclusie O.M., ibid., p. 1145, 1°
col.).
Dit verklaart bijv. waarom de appelrechter niet over de grond van de zaak
mag oordelen, in geval van hoger beroep
tegen de veroordeling van een beklaagde
die de parlementaire onschendbaarheid
genoot (conclusie O.M., p. 1146), omdat
de eerste rechter wettelijk zonder rechtsmacht is t.o.v. een parlementair.
En dit legt, bijv., ook uit waarom de
appelrechter wei over de grond van de
zaak mag oordelen, in geval van hoger
beroep tegen een beslissing van de eerste rechter, waarbij het recht van verde-
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diging werd miskend doordat in eerste
aanleg niet was gebleken op grond van
welke telastleggingen de beklaagde voor
de tuchtrechter was verwezen, waaruit
werd afgeleid dat de zaak niet wettig
aanhangig was gemaakt (Cass., 6 februari 1976, A.C., 1976, 672, voorbeeld geciteerd in de concl. O.M., p. 1144), omdat
de tuchtrechter in eerste aanleg de bevoegde rechter was.
Dit verklaart ook nog - zo zou men
kunnen denken, - dat bij gebreke van
urgentie, de appelrechter op het hoger
beroep van een beslissing in kort geding
geen uitspraak mag doen over de grand
van de zaak.
Maar wij hebben reeds gewezen op
het feit dat er inzake kort geding eigenlijk geen sprake kan zijn van devolutie,
omdat de rechter in kort geding per definitie niet met de grond van de zaak kan
belast zijn. De desbetreffende rechtspraak kan ons te dezen dan ook niet
dienstig zijn.

Besluit
Het systeem van de devolutieve werking van het hoger beroep, zoals het ingesteld werd door het Gerechtelijk Wethoek en zoals het toegepast wordt door
de rechtspraak, kan worden bekritiseerd.
Zo leest men bijv. in de rechtsleer : « La
matiere de l'effet devolutif a ete sujette a
controverses doctrinales et a evolutions
jurisprudentielles. Les opinions divergentes s'expliquaient par des interpretations
differentes de dispositions malaisement
conciliables et par la mise en valeur
d'objectifs distincts tels que !'acceleration
de la procedure ou le souci d'eviter l'encombrement des juridictions superieures » (De Leval en De Pover, op.cit., 651;
zie ook de reeds geciteerde bijdragen
van: J. Van Compernolle, op.cit., voetnoot 5; A. Kohl en anderen). ·
Wanneer de rechtsleer dit schrijft, vervult zij haar belangrijke opdracht.
Maar het ligt enkel op de weg van de
wetgever de wet, te dezen het gerechtelijk recht, aan te passen en/of te wijzigen, zoals hij overigens, ingevolge de kritiek van de rechtsleer, gedaan heeft, bijv.
t.a.v. de artt. 643 en 1069 Ger.W.
(Laenens en Broeckx, op.cit., 910).
Daartegenover staat de rechter, die
geen wetgever is, die ook niet aan
rechtsleer doet, maar aan rechtspraak,
en de opdracht heeft de wet toe te pas-
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sen en uit te leggen, naar haar letter en
naar haar geest.
Het ligt evenmin op de weg 'van het
openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie aan rechtsleer te doen, al moet het
wel toezien op de cohesie van de rechtspraak.
Beter dan door Professor Storme in
zijn dissenting opinion bij het arrest van
het Europese Hof inzake Borgers
(CEDH, 30 oktober 1991, 39/1990/230/296,
pt. 9.2) kan het niet gezegd worden : « La
plupart des arrets de la Cour contiennent generalement l'enonciation d'une
regle dont le champ d'application debor' de le cas d'espece. Signaler a la Cour les
consequences que pourrait avoir, dans
d'autres domaines, !'expression que le
texte de !'arret envisage donne a la regie, ou encore les difficultes d'interpretation que cette expression pourrait soulever ou enfin la discordance entre cette
expression et celle qui est contenue dans
d'autres arrets enOn!tant la meme regle,
telle est la mission du ministere public
( ... ) ».

Ik zal mij dus zeer bescheiden aan deze opdracht houden.
De letter van de wet, hoe lakoniek
ook, is duidelijk.
De geest van de wet, haar economie,
zijn eveneens duidelijk.
En er kan niet zomaar om de opzet
van de wetgever worden heengegaan, ondet· aanvoering dat die opzet niet in alle
casussen wordt gedeeld.
De draagwijdte van het systeem van
de devolutie is het Hof goed bekend. Het
Hof weet ook dat het Gerechtelijk Wethoek een coherent geheel uitmaakt; dat
bijv. de theorie van de nietigheden niet
kan losgekoppeld worden van het
systeem van de devolutie bij hoger beroep, en omgekeerd. Fettweis, een der
beste kenners van het Gerechtelijk Wethoek sebree£ : « quelle que soit !'importance du vice de forme, (...) un acte de
procedure ne peut etre annule, lorsqu'il
est etabli qu'il a realise le but que la loi
lui assigne » (A. Fettweis, « Requiem
pour !'article 867 du Code judiciaire »,
Jur. Liege, 1983, 113, gecit. door C. Panier, « La theorie des nullites a la lumiere de la loi du 3 aout 1992, modifiant le
Code judiciaire », J.T., 1994, 97; over de
wederzijdse bei'nvloeding van de theorie
der nietigheden en van de theorie van de
devolutie, J. Van Compernolle, op.cit., 528
e.v., 530; De Leval, op.cit., Ann. Droit Liege, 402; en voor het Franse recht : 0.
Barret « L'appel-nullite dans le droit
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commun de la procedure civile »,
Rev.trim.dr.civ., 1989, (220 e.v.).
Het systeem van de devolutie werd zo
opgevat dat het van rechtswege uitwerking heeft, zodat het evocatierecht uit
het oude systeem zijn bestaansreden
heeft verloren.
Het hoger beroep maakt het geschil in
zijn geheel bij de appelrechter aanhangig.
Het doe! is de procedure te versnellen,
de verweermiddelen te concentreren.
Het is overigens een trend die de ontwikkeling m.n. de jongste evolutie van
het gerechtelijk recht kenmerkt (Laenens en Broeckx, « Het gerechtelijk
recht in stroomversnelling », R. W.
1992-1993, 897).
« L'appel n'est plus seulement une voie
de reformation ou d'annulation; il est
aussi une voie d'achevement (du litige) »
(De Leva! en De Pover, op.cit., 643; A.
Kohl, op.cit., J.T., 526).
Enkele jaren te voren had De Leva!
nochthans de volgende bedenking gemaakt: « l'appel ne peut etre une voie
d'achevement de ce qui n'existe pas »
(De Leva!, op.cit., Ann.Droit Liege, 402).
Vanuit dit gezichtspunt ben ik tot de
overtuiging gekomen dat het enig criterium voor de uitwerking van de devolutieve kracht van het hoger beroep in de
rechtsmacht (concept moeilijk te vertalen : la juridiction, le pouvoir juridictionnel, Je pouvoir de jurger) van de eerste
rechter gelegen is.
Ik gewaag dus niet van bevoegdheid,
een concept dat duidelijk te onderscheiden is van rechtsmacht. De bevoegheid
is « slechts de maatstaf van de rechtsmacht » (noot 1. sub Cass., 19 sept. 1974,
A.C., 1975, 85). Beide begrippen « dekken
niet dezelfde lading » (J. Laenens,
Comm. Gerechtelijk Rechten, Kluwer,
art. 8.4).
Ik schaar mij aldus onder de autoriteit
van de Koninklijke commissaris voor de
gerechtelijke hervorming.
Indien de appelrechter oordeelt dat de
eerste rechter geen rechtsmacht had om
over het geschil uitspraak te doen, heeft
het hoger beroep geen devolutieve
kracht; de appelrechter kan zich inderdaad niet in de plaats stellen van de eerste rechter, om te doen wat deze laatste
niet zelf vermocht te doen.
Maar als de eerste rechter krachtens
de wet rechtsmacht heeft om over dit
soort geschil uitspraak te doen, dan
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moet, gelet op de economie van het
systeem zoals het ingeschakeld werd in
de economie van het Gerechtelijk Wethoek in zijn geheel beschouwd, de devolutieve kracht van het hoger beroep uitwerking hebben, ook al werd het geschil
bij de eerste rechter niet regelmatig aanhangig gemaakt : « l'effet devolutief (produisant) un effet de purification procedurale » (Formule ontleend aan De Leva!,
die evenwel dit effekt beschouwt als
« difficilement admissible », op.cit., Ann.Droit Liege, 402).
Deze oplossing ligt nochtans in de lijn
van het arrest van 5 mei 1988, en van de
eensluidende conclusie van het openbaar
ministerie.
Zij sluit ook goed .aan bij de niet te
veronachtzamen ratio legis van het door
het Gerechtelijk Wetboek ingevoerde
stelsel, alsook - en dit is niet zonder
belang - bij de recente aanpassingen
van dit stelsel, die wijzen op een voorgezette bedoeling de procedures te versnellen, te concentreren en te behoeden tegen vertragingsmaneuvers.
Een andere theorie heeft m.i. het nadeel te leiden tot gediversifieerde, ja
zelfs wisselvallige oplossingen, voor problemen die de gerechtelijke hervorming
op eenvormige, pragmatische en proceseconomische wijze beoogde te regelen.
Het Hof zal oordelen of, ondanks de
letter van de wet, en m.i. ook ondanks
haar geest, aan het systeem van de devolutieve kracht een nieuwe uitzondering
mag worden toegevoegd, die de wetgever
niet had voorzien en waarschijnlijk zou
hebben uitgesloten, indien hij in illo tempore daarvan inzicht had gehad.
Besluit: Verwerping van de voorziening.Verweerder werpt terecht op dat
het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang : het hoger beroep heeft
inderdaad het geschil zelf bij de rechter
in hoger beroep aanhangig gemaakt.
ARREST

(A.R. nr. 8105)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1991
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als
nodig van de artikelen 860 en 861 van
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het Gerechtelijk Wetboek en van artikel
16 van de wet betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte,
vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, vaststelt: « dat het inleidend
verzoekschrift duidelijk stelt, zowel in de
aanhef, als op iedere bladzijde en in de
slotherneming dat het een eis in herziening inzake onteigening betreft, en de
tussen haakjes geschreven vermelding :
(beroep) die duidelijkheid niet aantast »,
en op grond daarvan beslist : « dat de ingestelde vordering een hoofdvordering is
die volgens art. 700 Ger.W. bij dagvaarding voor de rechter gebracht wordt, onverminderd die bijzondere regels inzake
vrijwillige verschijning en rechtspleging
op verzoekschrift; dat de gevallen, waarin de vordering bij vrijwillige verschijning en bij verzoekschrift kan worden
ingeleid, bepaald worden door de wetgever in het gerechtelijk wetboek en in bijzondere wetten; dat hierin de vragen tot
herziening van onteigeningsvergoedingen niet behoren; dat, (eiser) aan (verweerder) niet verwijt dat diens verzoekschrift onregelmatig zou zijn naar
vorm of termijn, of enig verzuim zou inhouden, maar dat (eiser) wel voorhoudt
dat het verzoekschrift ten deze geen ingang tot de gekozen rechtsmacht kan
verschaffen; dat art. 700 Ger.W. niet preciseert dat het voorgeschreven is op
straffe van nietigheid; dat het een regel
van gerechtelijk recht is, waarvan de
miskenning een fundamentele nietigheid
van openbare orde oplevert, waarop de
regels van de artikelen 860 en volgende
Ger.W. toepasselijk zijn; dat algemeen
aangenomen wordt dat dagvaarding kan
vervangen worden door vrijwillige verschijning van partijen, tenzij in de gevallen waar de wet anders beschikt; dat,
wat ook de vorm (dagvaarding of verzoekschrift) zij, de eerste vereiste om bij
een rechtsinstantie een veroordeling te
bekomen, een uitnodiging hiertoe is, zodat de mogelijkheid tot verdediging bestaat vanaf het begin van de handeling,
tenzij in de uitdrukkelijk door de wet
voorziene gevallen; dat ten deze (eiser)
onmiddellijk na de neerlegging van het
verzoekschrift bij gerechtsbrief verwittigd werd, en vanaf de aanvang van het
geding zijn middelen kon laten gelden,
zodat de rechten van de verdediging
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geeerbiedigd werden; dat hij trouwens
van bij de aanvang aanwezig was en zijn
verweer heeft doen gelden; dat de belangen van (eiser) ten deze niet geschonden
werden door de inleiding van de zaak op
een andere wijze dan voorzien door art.
700 Ger.W. » , en aldus beslist dat de
hoofdvordering tot herziening ook kan
ingeleid worden in de vorm van een verzoekschrift gericht aan de rechtbank van
eerste aanleg,

terwijl, volgens het voorschrift van artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek,
hoofdvorderingen bij dagvaarding voor
de rechter worden gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift; dat vermits ten deze geen
bijzondere regels toepassing kunnen vinden of ingeroepen worden, de inleiding
bij dagvaarding diende te gebeuren,
en terwijl deze regel een regel van gerechtelijke organisatie is, die bijgevolg
gebiedend karakter draagt, en geen mogelijkheid opent om, buiten de gevallen
waarin zulks uitdrukkelijk wordt voorzien, een hoofdvordering bij verzoekschrift voor de rechter in te leiden;
dat het bestreden arrest bijgevolg ten
onrechte deze regel aanmerkt als een gewone procesrechtsregel waarop de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk zouden zijn,
zodat het arrest slechts met schending
van voormeld artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek het inleiden bij verzoekschrift van een hoofdvordering tot
herziening heeft kunnen toelaatbaar verklaren; aldus tevens artikel 16 van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de procedure inzake onteigeningen ten algemene nutte heeft miskend, en ten onrechte
terzake toepassing heeft gemaakt van de
artikelen 860 en 861 van het Gerechtelijk
Wetboek (schending van al de in het
middel vermelde bepalingen) :
Overwegende dat de appelrechter
vaststelt dat verweerder voor de eerste rechter de vordering tot herziening van onteigeningsvergoedingen
bij verzoekschrift heeft ingesteld en
dat eiser voor de eerste rechter had
opgeworpen dat de aldus ingeleide
vordering niet ontvankelijk was; dat
hij oordeelt dat de miskenning van
de regel dat de vordering bij dagvaarding moest worden ingeleid, te
dezen eisers belangen niet geschonden heeft en dat de eerste rechter
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terecht de vordering heeft ontvangen; dat hiJ vervolgens verklaart dat
« hij de zaak aan zich trekt » omdat
ingevolge het regelmatig hoger beroep van eiser en het incidenteel beroep van verweerder de zaak in
haar geheel voor het hof van beroep
is gebracht;
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het middel : het middel vertoont
geen belang nu, ingevolge het regelmatig hoger beroep, de beslissing
van de appelrechter de zaak aan
zich te trekken, de heropening van
het debat te bevelen en de uitspraak
over de kosten aan te houden, naar
recht is verantwoord door de toepassing van de devolutieve kracht van
het hoger beroep :
Overwegende dat, krachtens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen het geschil
zelf aanhangig maakt bij de rechter
in hoger beroep;
Dat door het hoger beroep het geschil voor de appelrechter wordt gebracht met alle feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen, met inbegrip van de excepties
betreffende de geldigheid van de
dagvaarding die voor de eerste rechter zijn opgeworpen;
Dat een regelmatig ingesteld hoger beroep op zichzelf niet tot gevolg heeft dat de nietigheden waardoor de inleidende akte is aangetast,
gedekt worden;
Overwegende dat het middel dat de
appelrechter verwijt te hebben beslist dat de zaak regelmatig aanhangig werd gemaakt, niet zonder belang
is, nu de rechter op verwijzing de
zaak als onregelmatig aanhangig gemaakt zou kunnen beschouwen;
Dat de grond van niet ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel 700 van het Gerechtelijk Wet-

hoek, de hoofdvordering bij dagvaarding voor de rechter wordt gebracht,
onverminderd de bijzondere regels
inzake vrijwillige verschijning en
rechtspleging op verzoekschrift;
Dat de artikelen 860 en 861 van
hetzelfde wetboek niet kunnen worden toegepast op de miskenning van
deze regel die onder de rechterlijke
organisatie ressorteert;
Overwegende dat de appelrechter
die oordeelt dat te dezen de belangen van eiser niet geschonden werden door de inleiding van de zaak
op een andere wijze dan bepaald bij
artikel 700 van het Gerechtelijk
Wetboek en op die grond beslist dat
de eerste rechter terecht de vordering in herziening ontvangen heeft,
artikel 700 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
27 mei 1994- 1e kamer (volt. terechtz.)
- Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Verougstraete- Tegenstrijdige conclusie
(3) van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en
Verbist.
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1° VER.JARING -

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)-

(3) Zie noot 1 op blz. 535.
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HANDELSZAKEN
RECHTSVORDERING TEGEN ZAAKVOERDER - VERJARINGSTERMIJN
- DUUR VAN DE TERMIJN- TOEPASSING-

(PYCK T. DEUTSCHER KRAFTVERKEHR GMBH)
ARREST

(A.R. nr. 8220)
2° VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - ALLERLEI - RECHTSVORDERING TEGEN ZAAKVOERDER WEGENS
VERRICHTINGEN IN VERBAND MET ZIJN
TAAK- VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING- TERMIJN - TOEPASSING.

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - EENVOUDIGE BANKBREUK - STAKING VAN BETALING - AANGIITE BINNEN DRIE DAGEN - AFLOPEND
MISDRIJF.

4° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND,
VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF AFLOPEND MISDRIJF - EENVOUDIGE BANKBREUK - STAKING VAN BETALING - AANGIITE BINNEN DRIE DAGEN.
1° en 2° Krachtens art. 194 Vennoot-

schappenwet verjaren de rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars
wegens verrichtingen in verband met
hun taak, door verloop van vijf jaren
te rekenen van die verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, vanaf hun ontdekking; die van
het gemene recht afwijkende verjaringstermijn geldt ook als de vordering
berust op een quasi-delictuele lout begaan door de zaakvoerder, onverminderd de toepassing van art. 26 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering bij herstel van de schade die volgt
uit een overtreding van de strafwet (1).
3° en 4° Het misdrijf eenvoudige bank-

breuk is voltooid, wanneer de gefailJeerde niet binnen de wettelijke termijn van drie dagen aangifte heeft
gedaan van de staking van betaling.
(Artt. 440 en 574, 4°, W.Kh.) (2).

(1) Zie Cass., 29 mei 1980, A.C., 1979-1980, nr.
612, en de voetnoot (2); Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen, in T.P.R.,
1986, nr. 291, biz. 1302.
(2) Cass., 12 dec. 1980, A.R. nr. 2454, A.C.,
1989-90, nr. 235.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van artikelen 129, zoals van kracht v66r de inwerkingtreding
van de wet van 15 juli 1985, en 194, meer
in het bijzonder het vierde lid, van de bij
koninklijk besluit van 30 november 1935
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, die titel IX, boek I, van
het Wetboek van Koophandel vormen, 6
en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, 437, 440, 442 en 574, 4°, van boek
III van het Wetboek van Koophandel, zoals vastgesteld bij de faillissementswet
van 18 april 1851, 15, 21, 23, 26 en 28 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, zoals vervangen bij wet
van 30 mei 1961, 489 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet evenals van
het algemeen rechtsbeginsel, genaamd
het beschikkingsbeginsel, dat de rechter
verbod oplegt uitspraak te doen over
ambtshalve opgeworpen betwistingen,
doordat het bestreden arrest, rechtdoende op eisers hager beroep, dit ontvankelijk, doch ongegrond verklaart en
het bestreden vonnis bevestigt met deze
wijziging dat eiser veroordeeld wordt tot
betaling van de tegenwaarde in Belgische frank aan de hoogste koers van de
dag van de betaling van 203.875,16 DM,
vermeerderd met de gerechtelijke interest op volgende gronden: «De verjaring
van art. 194 wet handelsvennootschappen betreft o.m. alle rechtsvorderingen
tegen zaakvoerders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars wegens verrichtingen in verband met hun taak. De
verjaringstermijn vangt aan te rekenen
van die verrichtingen of, indien ze met
opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen van de ontdekking. (Eiser) wil ten
onrechte doen aannemen dat de onderhavige vordering verjaard is vermits de
betwiste verrichtingen zouden dagtekenen van 15 december 1980 tot 31 januari
1981 en de eis eerst werd gesteld op 26
februari 1986. Zijn standpunt kan niet
worden bijgetreden nu tach (verweerster) haar aanspraken tegen hem per-
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soonlijk eveneens steunt op de onrechtkere te laten met betrekking tot de aanmatige daad waarbij terzelfdertijd een
sprakelijkheid die uit hun mandaat
van die onrechtmatige daden een overvoortvloeit, algemeen toepasselijk is en
treding is van de strafwet door de vendienvolgens alle vorderingen viseert die
nootschap en door (eiser). Art. 194 hantegen de bestuurders worden ingesteld
delt over rechtsvorderingen wegens verwegens verrichtingen in verband met
richtingen in verband met hun taak. De
hun taak, ongeacht de contractuele dan
eerste aangeklaagde fout wordt begaan
wel quasi-delictuele grondslag van deze
bij het aangaan zelf van de contractuele
vordering en ongeacht of deze eis beoogt
verbintenissen in naam van de vennootde nadelige gevolgen van de handeling
schap, de tweede, zoals aangehaald, bevoor het maatschappelijk vermogen dan
treft een strafbaar feit. In het eerste gewel de individuele schade van een
val handelde (eiser) niet als uitvoeringsschuldeiser te herstellen; voor de toepasagent en in het tweede geval was de
sing van de in artikel 194 van de Venverjaring van de burgerlijke vordering
nootschappenwet neergelegde regel dienvolgend uit een misdrijf nag niet bere~kt.
volgens enkel is vereist dat de kwestieuHet niet tijdig aangeven van de stakmg
ze handeling werd verricht in verband
van betaling komt eerst aan het licht
met de functie van bestuurder of zaakdoor het faillissement en de verjaring
voerder, zulks onder voorbehoud van de
loopt eerst vanaf de werkelijke datum
vordering, gesteund op een misdrijf; te
van het faillissement. De vordering is
dezen blijkens de vaststellingen van het
bijgevolg niet verjaard »; en ... « waar
bestreden arrest eiser werd aangesproverweerster haar aanspraken steunt op
ken omdat hij wisselbrieven had aande onrechtmatige daad, waar tevens de
vaard in de periode van 15 december
tekortkoming aan de contractuele verbin1980 tot 31 januari 1981, hoewel hij wist
tenis, terzelfdertijd een strafbaar feit is,
dat de vennootschap deze wisselbrieven
staat niets de coexistentie van aanspraniet zou kunnen betalen; tot het weerkelijkheid in de weg. Wanneer strafbare
houden van eisers aansprakelijkheid uit
feiten gepleegd worden door een vendien hoofde verwezen werd naar de
nootschap, worden deze feiten toegeretheorie van de coexistentie van aansprakend aan de personen die in werkelijkkelijkheden, die het mogelijk maakt om
heid namens de vennootschap hebben
benevens de vennootschap tevens de begehandeld. Zij kunnen dan als daders tot
stuurders of zaakvoerders aan te spreschadeloosstelling worden aangesproken
ken op grand van artikel 1382 van h~t
(art. 3 en 4 voorafgaande titel Sv. en
Burgerlijk Wetboek voor de onrechtmatl1382 B.W.). Bovendien, onverminderd de
ge daad die zij hebben begaan. bij het
mogelijke strafrechtelijke verantwoordesluiten van de overeenkomsten m naam
lijkheid voor oplichting, kunnen bestuurvan de vennootschap, met name wanders of zaakvoerders aansprakelijk worneer ze wisten of redelijkerwijze dienden
den gesteld op grond van artikel 1382
te te weten dat de vennootschap wegens
B.W. voor de onrechtmatige daad die zij
haar actuele of toekomstige insolventie
hebben begaan bij het sluiten van de
de verbintenissen niet zal kunnen naleovereenkomst in naam van de vennootven, hetgeen alhier het geval was; door
schap, m.n. wanneer zij wisten of redelijhet bestreden arrest aldus uitdrukkelijk
kerwijze diende te weten dat de vennootwordt vastgesteld dat de eerste lastens
schap, wegens haar actuele of toekomstieiser aangeklaagde fout, met name het
ge insolventie, die verbintenissen niet
aanvaarden van wissels, werd begaan bij
zal kunnen nakomen. Dat dit alhier het
het aangaan zelf van contractuele vergeval was blijkt uit het vonnis van failbintenissen in naam van de vennootlietverklaring »,
schap; de verrichting zodoende verband
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
hield met eisers functie als orgaan van
artikel 194 van de wet op de handelsvendie vennootschap; dienvolgens de bij artinootschappen verjaren door verloop van
kel 194 van de Vennootschappenwet
vijf jaren alle rechtsvorderingen tegen
voorgeschreven vijfj arige verj aringsterzaakvoerders, bestuurders, commissarismijn op deze verrichting toepassing
sen, vereffenaars, wegens verrichtingen
vond; blijkens de vaststelling van het bein verband met hun taak te rekenen van
streden arrest de gei'ncrimineerde verdie verrichtingen of indien ze met opzet
richtingen plaatsvonden in de periode
verborgen zijn gehouden, te rekenen van
van 15 december 1980 tot 31 januari
de ontdekking; die regel, ingegeven door
1981, daar waar de eis werd ingesteld bij
de bezorgdheid om de lasthebbers van
dagvaardingsexploot van 26 februari
de vennootschap niet te lang in het onze1986; zodat het bestreden arrest op grond
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van de gedane vaststellingen niet wettig
kon beslissen dat in zoverre de vordering betrekking had op de acceptatie
door eiser van wisselbrieven, ondanks de
wetenschap dat de vennootschap deze
niet zou kunnen betalen en dienvolgens
verband hield met zijn functie als bestuurder van deze vennootschap, zij niet
was verjaard (schending van artikel 194,
vierde lid, van de wet op de handelsvennootschappen), tevens voor zover het bestreden arrest dusdanig dient te worden
gei:nterpreteerd dat hierin wordt gesteld
dat de persoon tegen wie de vordering
wordt ingesteld als uitvoeringsagent van
de vennootschap moet zijn opgetreden,
te onderscheiden van de situatie waarin
deze persoon optreedt als orgaan van die
vennootschap, het bestreden arrest artikel 194, vierde lid, van de wet op de handelsvennootschappen, dat het orgaan van
de vennootschappen viseert, schendt en,
voor zover het door het bestreden arrest
gehanteerde begrip uitvoeringsagent dusdanig moet worden uitgelegd dat hiermee de bestuurders of zaakvoerder
wordt bedoeld, waar het oordeelt dat eiser niet optrad als uitvoeringsagent van
de vennootschap, het ambtshalve een betwisting opwerpt welke door partijen
was uitgesloten, nu beiden het erover
eens waren dat de wissels door eiser
werden geaccepteerd als « beheerder »
en derhalve als orgaan van de vennootschap (schending van artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, evenals
van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel, dat de
rechter verbod oplegt uitspraak te doen
over ambtshalve opgeworpen betwistingen, welke hem niet door partijen worden voorgelegd) en het begrip orgaan
miskent (schending van artikel 129 van
de wet op de handelsvennootschappen)
en in deze laatste hypothese tevens door
een tegenstrijdigheid in de redengeving
is aangetast, waar het enerzijds zou aannemen dat eiser niet handelde als orgaan van de vennootschap, doch anderzijds in fine van het bestreden arrest
stelt dat te dezen de aangeklaagde fout
werd begaan bij het sluiten van de overeenkomsten in naam van de vennootschap (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de rechtsvorderingen, gericht tegen de bestuurder van een'
vennootschap, welke hun grondslag vinden in een misdrijf, onderworpen zijn
aan de verjaringstermijn, bepaald bij artikel 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
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Wetboek van Strafvordering naar luid van
voornoemde wetsbepaling de burgerlijke
vordering, volgend uit een misdrijf, verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag, waarop het misdrijf is
gepleegd; te dezen door het bestreden arrest wordt vastgesteld dat eiser door verweerster in tweede instantie werd verweten niet tijdig aangifte van het ophouden
te betalen van de vennootschap te hebben gedaan, hetgeen een strafbaar feit
uitmaakt, beteugeld als een wanbedrijf;
dergelijk feit inderdaad bij artikel 574,
4°, van de Faillissementswet wordt strafbaar gesteld, met dien verstande dat kan
schuldig verklaard worden aan eenvoudige bankbreuk elke handelaar, die binnen
de bij artikel 440 bepaalde termijn de
aangifte niet heeft gedaan dat hij opgehouden heeft te betalen, feit dat overeenkomstig artikel 489 van het Strafwetboek
wordt gesanctioneerd met een gevangenisstraf gaande van een maand tot twee
jaar; het misdrijf van eenvoudige bankbreuk voltooid is wanneer de aangifte
van het ophouden te betalen niet werd
gedaan binnen deze termijn van drie dagen, opgelegd bij de artikelen 440 en 574,
4°, van de Faillissementswet; dienvolgens
de verjaring begint te lopen vanaf het
ogenblik waarop normalerwijze aangifte
van ophouden te betalen had moeten geschieden, ongeacht het ogenblik waarop
het strafbaar feit, met name de laattijdige aangifte, ook wordt vastgesteld;
zodat het bestreden arrest, dat de vordering niet verjaard verklaart in zoverre
zij is gesteund op het niet tijdig doen
van de aangifte van het ophouden te betalen, het vertrekpunt van deze verjaring
niet wettig kon vaststellen op het ogenblik van het werkelijke faillissement, onder te verstaan het ogenblik waarop het
faillissementsvonnis wordt uitgesproken,
en dienvolgens niet wettig kon beslissen
dat de vordering uit dien hoofde niet
was verjaard (schending van artikelen
21, 23, 26 en 28 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering 437, 440
en 574, 4°, van de Faillissementswet),
daarbij bovendien uitspraak doende bij
wege van algemene en als regel geldende beschikking, waar het oordeelt dat
het niet tijdig aangegeven van het
ophouden te betalen eerst aan het licht
komt door het faillissement (schending
van artikel 6 van het Gerechtelijk Wethoek), en onder meer de bevoegdheid
van de strafrechter om onafhankelijk
van de Rechtbank van Koophandel, die
het vonnis van faillietverklaring uit-
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spreekt, de staat van faillissement vast
te stellen miskennende (schending van
artikelen 437, 440, 442, 572, 4°, van de
Faillissementswet, 15 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering en 489
van het strafwetboek), evenals de mogelijkheid dat de juiste datum van het
ophouden te betalen door de rechtbank
van koophandel bij afzonderlijk vonnis
wordt vastgesteld (schending van artikel
442 van de Faillissementswet), althans
door een dubbelzinnigheid in de redengeving is aangetast in zoverre niet kan
worden uitgemaakt of het bestreden arrest aldus bedoelt het ogenblik waarop
de voorwaarden van het faillissement
voorhanden zijn dan wel het ogenblik
waarop het faillissement bij vonnis van
de Rechtbank van Koophandel wordt
vastgesteld, in welk geval het het onafhankelijk karakter van de strafvordering
en de bevoegdheid van de strafrechter
om de staat van faillissement vast te
stellen, ongeacht het al dan niet voorhanden zijn van een vonnis van faillietverklaring, miskent (schending van artikelen 437, 440, 442, 574, 4°, van de
Faillissementswet, 15 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
en 489 van het Strafwetboek), het aflopend karakter van het misdrijf van eenvoudige bankbreuk (schending van artikelen 440 en 574, 4°, van de Faillissementswet, 21, 23, 26 en 28 van de wet
van 17 april 1878 houdende voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering), evenals de mogelijkheid dat de datum van het ophouden te betalen door de
rechtbank van koophandel bij afzonderlijk vonnis wordt vastgesteld (schending
van artikel 442 van de Faillissementswet) en dienvolgens niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat eiser als zaakvoerder
van de P.V.B.A. International Transport Marc Pyck wissels accepteerde
door verweerster op de vennootschap getrokken op 15 december
1980, 31 december 1980, 15 januari
1981 en 31 januari 1981; 2. dat de
vennootschap failliet werd verklaard
bij vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Gent van 19 juni
1981; 3. dat de rechtbank het tijdstip
waarop opgehouden werd te betalen,
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vaststelde op 10 december 1980; 4.
dat de vordering tegen eiser werd
ingesteld op 26 februari 1986;
Dat, volgens het arrest, door verweerster aan eiser verweten wordt
onrechtmatige daden te hebben begaan, eensdeels, door een contract
te doen sluiten door de vennootschap, anderdeels, door de strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting
het faillissement tijdig aan te geven,
te hebben miskend;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 194 van de Vennootschappenwet,
de rechtsvorderingen tegen zaakvoerders wegens verrichtingen in
verband met hun taak verjaren door
verloop van vijf jaar te rekenen van
die verrichtingen of, indien ze met
opzet verborgen zijn gehouden, vanaf hun ontdekking;
Dat de wetgever, door een van het
gemene recht afwijkende verjaringstermijn op te leggen in een algemene en imperatieve bepaling die
wordt geacht te voldoen in alle gevallen, de prive-belangen van de
schuldeisers ondergeschikt heeft gemaakt aan de hogere belangen van
het handelsverkeer;
Dat, onverminderd de toepassing
van artikel 26 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, bij herstel van de schade die
volgt uit een overtreding van de
strafwet, die termijn ook geldt als
de vordering gestoeld is op een quasi-delictuele fout begaan door de
zaakvoerder;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eisers quasidelictuele fout die erin bestond een
contract te hebben doen sluiten door
de vennootschap, verband hield met
de door hem uitgeoefende taak en
dat zij begaan werd meer dan vijf
j aar voor de vordering werd ingesteld, niet zonder schending van artikel 194 van de Vennootschappenwet vermocht te beslissen dat de
vordering desbetrefende niet verjaard was;
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Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de door verweerster opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel vertoont
geen belang omdat het gericht is tegen ten overvloede gegeven redenen:
Overwegende dat de exceptie ervan uitgaat dat het eerste onderdeel
wordt verworpen;
Dat, nu het eerste onderdeel gegrond is; de exceptie van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat het arrest beslist dat de vordering, in zoverre zij
gestoeld is op de door eiser begane
fout niet tijdig het faillissement te
hebben aangegeven, evenmin verjaard is op grond van artikel 26 van
de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering; dat het die
beslissing hierop baseert dat « het
niet tijdig aangeven van de staking
van betaling (...) eerst aan het licht
(komt) door het faillissement en de
verjaring (...) eerst (loopt) vanaf de
werkelijke datum van het faillissement », dit is 19 juni 1981;
Overwegende dat het misdrijf eenvoudige bankbreuk voltooid is wanneer de gefailleerde niet binnen de
bij de artikelen 440 en 574, 4°, van
het Wetboek van Koophandel, voorgeschreven termijn van drie dagen
aangifte heeft gedaan van de staking van betaling;
Dat het arrest vaststelt dat de datum van 10 december 1980, door de
rechtbank van koophandel bepaald
als de datum waarop werd opgehouden te betalen, geen « theoretische
datum » was en dat die datum « wel
degelijk (moet) weerhouden worden »; dat het zodoende noodzakelijk aanneemt dat het misdrijf drie
dagen na die datum voltooid was;
Dat het arrest op grond van zijn
vaststellingen, niet vermocht te beslissen dat de vordering die werd in-
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gesteld meer dan vijf jaar nadat het
misdrijf was gepleegd, niet verjaard
was;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
27 mei 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzi tter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 271
3" KAMER - 30 mei 1994

GEZINSBIJSLAG

WERKNEMERS
RECHTGEVEND KIND - GEHANDICAPI' KIND
- VERHOOGDE KINDERBIJSLAG - VEREISTE
ONGESCHIKTHEID- VASTSTELLING.

Een gehandicapt kind van minder dan 21
jaar heeft geen recht op verhoogde
kinderbijslag wanneer zijn ongeschiktheidsgraad van 66 pet. niet is vastgesteld volgens de officiele Belgische
schaal ter bepaling van de graad van
invaliditeit (1). (Artt. 47 en 63 Kinderbijslagwet en art. 2, § 1, K.B. 12 nov.
1987).
(1) Zie : Cass., 10 nov. 1986, A.R. nr. 5308

(A. C., 1986-87, nr. 154).
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING T. DEBELDER)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0164.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1991 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van: - artikel 47, leden 1
tot 3 en 63, van het koninklijk besluit
van 19 december 1939 tot samenvatting
van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de koninklijk besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie
genomen, zoals van kracht tot de wijziging ervan bij artikel 77 van de wet van
29 december 1990; - artikel 1.1° van het
koninklijk besluit van 18 december 1973
tot bepaling van de wijze waarop de ongeschiktheid van sommige personen
wordt vastgesteld voor de toepassing van
de samengeordende wetten betreffende
de kinderbij slag voor loonarbeiders, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 1975; artikel 1 en 2, § 1 en § 2, van het koninklijk besluit van 12 november 1987 tot
vaststelling van de voorwaarden waaraan een gehandicapt kind moet voldoen
om de kinderbijslag te genieten bij toepassing van artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; - artikelen 1
en 2 van het koninklijk besluit van 12
november 1987 tot vaststelling van de
voo:rwaarden waaraan een gehandicapt
kind moet voldoen om de kinderbijslag
te genieten bij toepassing van art. 63 van
de samengeordende wetten betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders; voor zoveel als nodig, van de koninklijke
besluiten van 20 maart 1975, 2 juli 1975
en 6 januari 1976 houdende goedkeuring
van de " Officii:He Belgische Schaal ter
bepaling van de graad van invaliditeit" artikel 97 van de Grondwet »,
doordat het bestreden arrest beslist
dat de zoon van verweerder recht heeft
op verhoogde kinderbijslag, vermits zijn
graad van ongeschiktheid hoger dan 66
pet. is, verwijzend naar. een verslag van
« professor Loeb, Diensthoofd van het
Akademische Ziekenhuis », en naar een
arrest van het Arbeidshof van Mons van
8 april 1988, en eiser tot de kosten veroordeelt daarbij overwegend : « " De ver«
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hoogde kinderbijslag toegekend aan een
gehandicapt kind heeft niet alleen tot
doel passief de invaliditeit als dusdanig
te vergoeden, deze bijslag is eveneens
gerechtvaardigd door de onontbeerlijke
bijkomende kosten veroorzaakt door de
speciale zorgen om het kind toe te laten
zijn fysische mogelijkheden te behouden
of te recupereren. De bedoeling van de
wet is de gehandicapte kinderen de middelen te bieden hun handicap te overwinnen en te compenseren. Hieruit volgt
dat, indien regelmatige zorgen het voorkomen of de vermindering toelaten van
de onmiddellijke en aktuele gevolgen
van een zware aandoening, die in principe een belangrijke invaliditeit ten gevolge heeft, men rekening zal moeten houden met de kosten, verplichtigen en
lasten veroorzaakt door deze zorgen voor
het beoordelen van de globale invaliditeit
voortvloeiend uit deze aandoening, dat er
moet rekening gehouden worden met de
handicaps veroorzaakt door de preventieve en curatieve maatregelen ". Zodoende
heeft het Arbeidshof te Mons de leemte
van de wet verklaard en aangevuld zoals
de wetgever het zou gedaan hebben, rekening houdend met zijn bedoeling, zo
hij het probleem had opgemerkt. Weze
het nogmaals bevestigd dat het Arbeidshof te Brussel zich onvoorwaardelijk
aansluit bij deze stelling. Is het niet zinloos de toelage aan iemand te weigeren
zolang de verergering van zijn toestand
niet is ingetreden. Het antwoord is bevestigend voor ieder weldenkend mens,
ook de wetgever zou instemmen met de
redenering »,
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen
47, alinea 2, en 63, van de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders, het recht op bijkomende kinderbijslag voorzien bij artikel
47, lid 1, van de wet afhankelijk maakt
van het vaststellen van de ongeschiktheid van het kind op de wijze door de
Koning bepaald; artikel 1 van het K.B.
van 18 december 1973 tot uitvoering van
artikel 47, a!inea 2, van de samengeordende wetten bepaalt dat de ongeschiktheid bedoeld bij artikel 47 wordt vastgesteld « door een geneesheer van de
dienst voor geneeskundige kontrole van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitesverzekering aangesteld door Onze
Minister van Sociale Voorzorg >>; noch uit
het bestreden arrest, noch uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat Dr. Loeb op het moment
waarop het arbeidshof zich diende uit te
spreken, een geneesheer was van de
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dienst voor geneeskundige kontrole van
het R.I.Z.I.V., daartoe aangesteld door de
~inister van Sociale Voorzorg; het arrest
mtegendeel vermeldt dat genoemde geneesheer « Diensthoofd van het Akademisch Ziekenhuis » is; het bestreden arrest bijgevolg niet wettig heeft kunnen
beslissen bijkomende kinderbijslag toe
te kennen aan verweerder op basis van
een ongeschiktheid vastgesteld door een
andere persoon dan diegenen door de
Koning daartoe in uitvoering van de wet
aangesteld (schending van de artikelen
47, lid 2, en 63 van de gecoiirdineerde
wetten en van artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 december 1973);
terwijl, tweede onderdeel, artikel 47
alinea 3, van de samengeordende wette~
be~reffende de kinderbijslag voor loonarbeiders de Koning de bevoegdheid toekent te bepalen onder welke voorwaarden een kind bijkomende kinderbijslagen kan genieten die zijn bedoeld in
artikel 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders; uit artikel 2, § 1, van het
K.B. van 10 maart 1964 voorheen en
thans uit artikel 2, § 1, van het K.B.' van
12 november 1987, genomen in uitvoering van de artikelen 47 en 63 van de samengeordende wetten, blijkt dat een
kind een ontoereikendheid of een ver~indering van lichamelijke of geestehJke geschiktheid wegens een of meer
aandoeningen van minstens 66 pet. moet
hebben, en deze ontoerekendheid of vermindering moet worden vastgesteld valgens de « officii:He Belgische schaal tot
VB:ststelling van de graad van invaliditeit », goedgekeurd bij de K.B. van 20
maart 1975, 2 juli 1975 en 6 januari 1976·
de vaststelling van eventuele lacunes op
medisch vlak in deze schaal slechts kan
gebeuren door de daartoe door de minister van Sociale Voorzorg aan te wijzen
geneesheer en niet door de rechter zelf·
de hager aangehaalde motieven van het
bestreden arrest steunen op een beweerde bedoeling van de wetgever om een
vermeende en door eiser bestreden lacune
in die schaal aan te vullen; de appelrechters aldu_s. de door de wetgever op dwingende WIJZe voorgeschreven manier om
ontoe~eike~dheid of vermindering van
g~sch1kth~1d van een kind te bepalen ter
ZlJde schmven en zich ten onrechte in de
plaats stellen van de bevoegde geneesheer om uit te inaken of de OoBoSoi.schaal lacunes vertoont; zodat de verhoogde kinderbijslag op onwettige grond~n aan verweerder is toegekend (schendmg van al de hager aangehaalde wette-

lijke bepalingen, met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet) :
terwijl, derde onderdeel, aangenomen
~at

het bestreden arrest voor de bepahng van de ontoereikendheid of vermindering van geschiktheid van het kind
van verweerder, ertoe gehouden was een
andere berekeningswijze aan te wenden
dan degene door de Koning opgelegd
omdat de « officiiHe Belgische schaal tot
vaststelling van de graad van invalditeit » het type vermindering of ongeschiktheid waaraan de zoon van verweerder lijdt niet zou voorzien, de appelrechters in ieder geval niet antwoorden
op het verweermiddel van eiser die in
conclusie liet gelden : « Aangezien echter
de OoBoS.Io terzake verkeerdelijk werd
toegepast, gezien er geen rekening gehouden werd met onder meer artikel 431
a of b, en met de restricties bevat in d~
inleiding van de OoB.S.Io (Po 79, 1ste paragraaf, laatste lijn) », en, met andere
woorden, er van geen lacune sprake is;
zodat het bestreden arrest, door niet te
preciseren waarom de artikelen 431 a en
b van de OoBoS.Io-schaal niet konden worden toegepast op de aandoening van de
zoon van verweerder zoals door eiser
werd voorgehouden en door zonder verdere motivering te beslissen dat, omwillen van een lacune in deze schaal een
toepassing bij uitbreiding ervan 'moet
worden gemaakt door de rechter, niet
antwoordt op het verweer van eiser en
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwege~de dat het gehandicapt
kmd van mmder dan 21 jaar om
rechtgevend te zijn op de verho'ogde
bijslag, bedoeld in de te dezen toepasselijke teksten van de artikelen
47 en 63 van de gecoordineerde wetten betreffe~de de kinderbijslag
voor loonarbe1ders, voor ten minste
66 percent moet getroffen zijn door
een ontoereikendheid of een vermin~~ring van lichamelijke of geestehJke geschlktheid wegens een of
meer aandoeningen; dat die ontoereikendheid of vermindering ingevolge het bepaalde in artikel 2 van
het koninklijk besluit van 12 november 1987 tot vaststelling van de voorw:aarden waaraan een gehandicapt
kmd moet voldoen om de kinderbij0
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slag te genieten bij toepassing van
voormeld artikel 47, en in artikel 2
van het koninklijk besluit van 12 november 1987 tot bepaling van de
voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van
het gehandicapt kind, bedoeld in
voormeld artikel 63, moet worden
vastgesteld volgens de Officiele Belgische Schaal ter bepaling van de
graad van invaliditeit;
Overwegende dat het arrest met
de motivering dat het aldus << de
leemte van de wet (verklaart en
aanvult) », aanneemt dat de zoon
van eiser voor 70 % getroffen was
door een ontoereikendheid of vermindering van zijn lichamelijke of
geestelijke geschiktheid, « rekening
gehouden (... ) met de handicaps veroorzaakt door de preventieve en curatieve maatregelen (ter voorkoming
of vermindering van de onmiddellijke en aktuele gevolgen van een
zware aandoening, die in principe
een belangrijke invaliditeit ten gevolge heeft) »;
Overwegende dat het arrest aldus
de beslissing dat Geert Debelder
ook vanaf 28 november 1988 rechtgevend kind was op de in artikel 47
van de gecoordineerde wetten bedoelde verhoogde bijslag, niet naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Gent.
30 mei 1994 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn
en Biitzler.

Nr. 272
3•

KAMER -

30 mei 1994

1° CASSATIEMIDDELEN -

BELANG
MIDDELEN TEN BETOGE DAT DE CONCLUSIE
NIET IS BEANTWOORD - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID AFGELEID UIT GEBREK
AAN BELANG - GEVOLG.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGELIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT
DE CONCLUSIE NIET IS BEANTWOORD GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AFGELEID UIT GEBREK AAN BELANG - GEVOLG.

1o en 2° Toetsing van de grand van nietontvankelijkheid van een middel vergt
toetsing van het middel zelf wanneer
de grand van niet-ontvankelijkheid opwerpt dat het middel met beroep op
schending van art. 97 Gw. wegens gebrek aan antwoord op de conclusie,
zonder belang is, nu het middel de
wettigheid van de bekritiseerde beslissing niet kan bei"nvloeden.
(VERPLANCKE E.A. T. JOSZ)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0443.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 maart 1993 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter genomen op 11 mei
1994, waarbij de zaak naar de derde
kamer wordt verwezen;
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Over de door verweerster tegen
het onderdeel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid : de eisers
hebben geen belang;
Overwegende dat verweerster
aanvoert dat het onderdeel de wettigheid van de bekritiseerde beslissing niet kan be"invloeden en derhalve niet tot cassatie kan leiden
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omdat de appelrechters haar foutieve rijwijze vaststellen, zodat het
punt te weten of dit rijgedrag foutief is omdat het een inbreuk vormt
op de artikelen 5 en/of 72.2 van het
Wegverkeersreglement niet relevant
is;
Overwegende dat het onderzoek
van de grond van niet-ontvankelijkheid een onderzoek vergt van het
onderdeel zelf;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat verweerster « in derde file reed en bovendien op het rijvak van het tegemoetkomend verkeer », maar deze rijwijze in het
vonnis niet als foutief aanmerken;
Dat de appelrechters dienden te
antwoorden op het verweer dat in
het onderdeel is weergegeven;
Dat zij dit verweer niet beantwoorden;
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31 mei 1994

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISBESCHIKKING VAN VERWIJZING
SING) NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP- GEVOLG.

3° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP - GEVOLG.

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie
kan leiden;

1° Niet ontvankelijk v66r de eindbeslis-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Leuven, zitting
houdend in hoger beroep.

2° en 3° Indien een cassatiemiddel een
vraag opwerpt omtrent de schending
door de wet van de artt. 6 en 6bis
(thans artt. 10 en 11} Gw., is het Hof
van Cassatie niet gehouden aan het
Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen als de voorziening niet ontvankelijk is op grand van een procedurereden die ontleend is aan een norm,
welke zelf niet het voorwerp uitmaakt
van het ve1·zoek tot het stellen van de
prejudiciele vraag (2). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

30 mei 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Biitzler.

sing is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende niet-ontvankelijkverklaring van het hager beroep
van de verdachte tegen de beschikking
van de raadkamer die, zonder over een
bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen,
de verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst (1). (Art. 416 Sv.)

(1) en (2) Het enig rniddel tot cassatie strekte ertoe de problernatiek. aan te kaarten van
de rechtspositie der procespartijen bij regeling
van de rechtspleging door de onderzoeksgerechten. Met name wordt verwezen naar de
rnening dat er discrirninatie zou bestaan tus(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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(PO'ITERS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0458.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
(Vervolg noot van vorige blz.)
sen O.M. en B.P. enerzijds en verdachte anderzijds m.b.t. de iri dit stadium wettelijk toegekende rechtsmiddelen. (Zie Cass., 12 april
1989, A.R. nr. 7392, A.C., 1988-89, nr. 451, en
R. W., 1989-90, 677 en de noot; R. VERSTRAETEN,
Verleden, heden en toekomst van art. 135 van
het Wetboek van Strafvordering, in Liber Amicorum Jules D'Haenens, 355.)
In het eerste onderdeel wordt de appe!rechters verweten ter zake geen prejudiciiHe vraag
aan het Arbitragehof te hebben gesteld. (Er
weze volledigheidshalve aangestipt dat de kamer van inbeschuldigingstelling te Luik bij arrest van 20 januari 1994 dat wel heeft gedaan).
Eiser werd door de raadkamer hoofdens
wanbedrijven verwezen naar de correctionele
rechtbank. Zijn hiertegen ingestelde hager beroep werd door de kamer van inbeschuldigingstelling niet ontvankelijk verklaard en tevens
werd geoordeeld dat er geen aanleiding is tot
het stellen van een prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof om de respectievelijke redenen
dat aan de ene kant geen exceptie van onbevoegdheid was aangevoerd en aan de andere
kant een verwijzingsbeslissing de verdachte
geen enkel verdedigingsmiddel berooft, nu ze
enkel het verder verloop van de procedure toelaat.
Het aldus thans in cassatie bestreden arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling is
ongetwijfeld een uitspraak in laatste aanleg,
maar is duidelijk geen eindbeslissing. Het cassatieberoep is zodoende voorbarig, mitsdien
niet ontvankelijk ingevolge art. 416 Sv.) (R.
VERSTRAETEN, Handboek StJ·afvordering, nr.
785; Cass., 11 sept. 1991, A.R. nr. 9381, A.C.,
1991-92, nr. 17.)
Hieruit vloeit tevens voort dat het namens
eiser in het tweede onderdeel aan het Hof gerichte verzoek om zelf een prejudiciele vraag
te stel!en aan het Arbitragehof nopens een mogelijke schending door de artikelen 129, 135,
416 en 539 Sv. van het gelijkheidsbeginsel en
het verbod van discriminatie, evenmin thans
enige kans tot slagen maakt.

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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I. Op de voorziening van Ronnie
Potters, verdachte :

Gelet op de namens eiser ingediende memorie, waarvan een door
de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden
arrest geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering;
(Vervolg noot van vorige kolom.)
De regel, bepaald in art. 416 Sv., is immers
algemeen en geldt voor aile partijen, ongeacht
[ welk hun recht op hager beroep oak mogen
zijn (R. DECLERCQ, De Cassatieprocedure in
strafzaken, 97.) In de hypothese dat de wet
aan de verdachte toch een recht op hager beroep zou toekennen tegen zijn verwijzing door
de raadkamer naar het vonnisgerecht, dan nag
zou hij geen onmiddellijk cassatieberoep kunnen instellen tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat zijn hager beroep ontvankelijk maar ongegrond zou verklaren, vermits het hier geen eindbeslissing betreft.
Onmiddellijk cassatieberoep tegen arresten
van de kamer van inbeschuldigingstelling is
mogelijk in beperkte zin :
- bij bevoegdheidsbetwistingen (art. 539
Sv.) (Cass., 2 feb. 1982, A.C., 1981-82, nr. 333 en
de noot A.T.);
- bij verwijzing naar het hof van assisen
(artt. 296 en 299 Sv.) (Cass., 7 april 1993, A.R.
nr. P.93.0336.F, A.C., 1993, nr. 178);
- bij buitenvervolgingstelling of ontslag van
onderzoek en in zoverre de partijen enig belang kunnen doen gelden.
In andere gevallen is luidens vaste rechtspraak de beslissing van het onderzoel{sgerecht voor aile partijen slechts vatbaar voor
een uitgesteld cassatieberoep, met name na de
einduitspraak (R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten (A.P.R.), nrs. 532 en 563.) en voor zover de cassatiegronden na de behandeling van
de zaak door het vonnisgerecht, nog in aanmerking kunnen worden genomen (Cass., 8
jan. 1985, A.R. nr. 8839, A.C., 1984-85, nr. 271
en de noot R. DECLERCQ, in R. W., 1985-86,
1065).
Te dezen is de voorziening van eiser derhalve niet ontvankelijk om procedureredenen die
ontleend zijn aan normen die niet het voorwerp uitmaken van de door hem aangewezen
discriminatie, zodat het Hof dan ook niet gehouden is aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen overeenkomstig art. 26,
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof. (Zie Cass., 15
maart 1994, A.R. nr. 6934, A.C., 1994, nr. 121.)
M.D.S.
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Overwegende dat bij toepassing
van dit artikel een verdachte tegen
een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij zijn
hager beroep tegen een verwijzende beschikking van de raadkamer
niet ontvankelijk wordt verklaard,
slechts v66r de eindbeslissing cassatieberoep kan instellen in zoverre
uitspraak werd gedaan over een geschil inzake bevoegdheid in de zin
van dit artikel 416;
Dat dit te dezen niet het geval is;
dat eiser door aan te voeren dat een
verdachte een ontvankelijk hager
beroep kan instellen tegen de beslissing van de raadkamer waarbij hij
naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen, geen bevoegdheidsgeschil aanvoerde, doch zich enkel
beriep op een hem tegen die beslissing toekomend verhaalrecht en op
de rechtsmacht van de kamer van
inbeschuldigingstelling om over dit
rechtsmiddel uitspraak te doen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser het Hof
verzoekt aan het Arbitragehof de in
zijn memorie vermelde prejudicHHe
vraag te stellen omtrent de door
hem beweerde discriminatie wat betreft de rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de onderzoeksgerechten over de regeling van de procedure, tussen, enerzijds, de verdachte,
anderzijds, het opEmbaar ministerie
of de burgerlijke partij;
Overwegende dat een buitenvervolgingstelling van een verdachte
door het onderzoeksgerecht, niettegenstaande de mogelijkheid van
heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren, een definitief karakter heeft; dat daarentegen
een beslissing tot verwijzing van de
verdachte naar het vonnisgerecht,
afgezien dat ze inderdaad definitief
de verdere rechtspleging regelt,
naar luid van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering geen
eindbeslissing over de strafvordering is en, behoudens wanneer ze
beslist over een geschil inzake be-
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voegdheid, slechts vatbaar is voor
voorziening is cassatie na de eindbeslissing over de strafvordering;
Dat de door eiser aangevoerde
discriminatie hieraan geen afbreuk
doet;
Overwegende dat het Hof, nu de
voorziening niet ontvankelijk is om
een procedureden, die ontleend is
aan een norm, die zelf niet het voorwerp uitmaakt van het verzoek tot
het stellen van de prejudiciele
vraag, inzonderheid dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is
over de strafvordering, mitsdien niet
gehouden is aan het Arbitragehof de
door eiser voorgestelde prejudiciele
vraag te stellen;
II. Op de voorziening van de N.V.
Cosmina Detergents, civielrechtelijk
aansprakelijke partij;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
werd betekend aan het openbaar
ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
31 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Verbist.
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1° HERZIENING -

31 mei 1994

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES - HERZIENING AANGEVRAAGD DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE-
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NlEUW FElT - VEROORDELlNG DOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF - VERWlJZlNG VOOR
ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG NAAR HOF
VAN BEROEP.

2° HERZIENING -

VERZOEK EN VERWlJZlNG OM ADVlES - HERZIENING AANGEVRAAGD DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIENIEUW FElT - VERWIJZING VOOR ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG NAAR HOF VAN BEROEP - OVERLEDEN VEROORDEELDE - BENOEMING VAN CURATOR.

1° en 2° Wanneer het hof, op vordering
van de procureur-generaal, kennis
neemt van een aanvraag tot herziening vanwege de minister van Justitie,
waarbij wordt aangevoerd dat de onschuld van de veroordeelde schijnt te
kunnen volgen uit feiten die zich voorgedaan hebben sedert de veroordeling
door het militair gerecht of uit omstandigheden waarvan de veroordeelde het
bestaan niet heeft kunnen aantonen
ten tijde van het geding, ontvangt het
de aanvraag, verwijst ze voor onderzoek naar het hoi van beroep en benoemt het een curator om de overleden veroordeelde te vertegenwoordigen bij de rechtspleging (1). (Artt. 443,
444 en 445 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BlJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE SWERTVAEGER)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0528.N)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de minister van Justitie
hem, bij brief van 16 maart 1994,
Bestuur criminele en strafzaken Dienst algemeen en internationaal
strafrecht, ermede belast heeft met
toepassing van artikel 443, 3°, van
(1) Zie Cass., 6 okt. 1924 (Bull. en Pas., 1924,
I, 533); 3 mei 1977 (A.C., 1977, 898 en de noot
H.L.) en 14 sept. 1982, A.R. nr. 7280 (ibid.,
1982-83, nr. 35).
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het Wetboek van Strafvordering,
een aanvraag tot heziening in te dienen betreffende een op tegenspraak
gewezen en in kracht van gewijsde
gegaan arrest van 10 februari 1945
van het Krijgshof zetelende te Gent
dat Swertvaeger Irma, Elisa, geboren te Schoore op 9 februari 1904,
wonende te Oostduinkerke, Polderstraat 61, wegens verraad en verklikking a an de vij and met de dood
voor gevolg, veroordeeld heeft tot de
doodstraf en tot de afzetting van de
titels, graden, openbare ambten, bedieningen en betrekkingen waarmee
zij bekleed is, met van rechtswege
levenslange vervallenverklaring van
de rechten bij artikel 123sexies van
het Strafwetboek bepaald en waarbij de aanplakking van het arrest
wordt bevolen.
De feiten waarvoor betrokkene
veroordeeld werd grepen plaats te
Oostduinkerke op 8 september 1944.
Leden van de weerstand hadden alsdan Duitse soldaten en van collaboratie verdachte personen, waaronder
de zoon van veroordeelde, gevangen
genomen. Deze werden later bevrijd
door andere Duitse militairen, waarbij drie verzetsstrijders de dood vonden in het gevecht en vier verzetsstrijders werden gefusilleerd. Irma
Swertvaeger werd beschuldigd van
het verstrekken van inlichtingen
aan de vijand nopens de handelingen der verzetsstrijders.
Het bewijs dat de veroordeelde
onschuldig is of dat een strengere
strafwet is toegepast dan die welke
zij werkelijk heeft overtreden
schijnt te kunnen volgen uit feiten
die zich voorgedaan hebben sedert
haar veroordeling, of uit omstandigheden waarvan zij het bestaan niet
heeft kunnen aantonen ten tijde van
het geding, namelijk, eensdeels, de
latere verhoren van de bij de feiten
betrokken Duitse militairen die erop
zouden wijzen dat de Duitse bevelhebber langs andere Duitse soldaten, eerder dan middels door veroordeelde verkregen inlichtingen, vernomen had dat Duitse soldaten ge-
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vangen waren genomen door verzetsstrijders, anderdeels, de ogenschijnlijk tegenstrijdige getuigenverklaringen van Andre Counye, afgelegd voor de geallieerde onderzoekscommissie op 13 november 1944,
enerzijds, en voor de Krijgsraad te
Brugge op 21 december 1944 anderzijds, betreffende een met de Duitse
bevelhebber gevoerd gesprek nopens diens informatiebron die zou
geleid hebben tot het optreden tegen de verzetsstrijders te Oostduinkerke op 8 september 1944.
De nieuwe materiele feitelijke gegevens hebben betrekking op de telastlegging verraad (artikel 116 van
het Strafwetboek) als op de telastlegging verklikking (artikel 121bis
van het Strafwetboek) waaraan Irma Swertvaeger schuldig werd verklaard.

Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het Wethoek van Strafvordering, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
het Hof de aanvraag tot herziening
te ontvangen en te bevelen dat zij
zal worden onderzocht door een hof
van beroep, ten einde na te gaan of
de tot staving van de aanvraag aangevoerde feiten beslissend genoeg
schijnen om de zaak te herzien; een
curator voor de verdediging van de
overleden veroordeelde te benoemen
die haar vertegenwoordigt bij de
rechtspleging in herziening.
Brussel, 14 april 1994.
Voor de Procureur-generaal,
De Advocaat-generaal,
(get.) De Swaef »;
Gelet op de artikelen 443, 444 en
445, derde lid, van het Wetboek van
Strafvordering, met aanneming van
de redenen van bovenstaande vordering; verklaart de aanvraag tot
herziening ontvankelijk; beveelt dat
deze aanvraag zal worden onderzocht
door het Hof van Beroep te Gent,
burgerlijke kamer, voorgezeten door
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de eerste voorzitter, ten einde na te
gaan of de tot staving van de
aanvraag aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen om de zaak te
herzien; en, de veroordeelde overleden zijnde, benoemt als curator
meester Johan Verbist, advocaat bij
het Hof van Cassatie, die haar zal
vertegenwoordigen bij de rechtspleging in herziening; houdt de beslissing over de kosten aan.
31 mei 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en .verslaggever: de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWE'ITIGDE VERDENKING - ONDERZOEKSRECHTER - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE
- VORDERING TOT ON'ITREKKING.

Wanneer het Hoi van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat
Hoi tot onttrekking van een zaak aan
een onderzoeksrechter, oordeelt dat de
in die vordering aangevoerde omstandigheden, bij de partijen en bij derden
gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechter, onttrekt het de
zaak aan die onderzoeksrechter en belast het een onderzoeksrechter van
een ander arrondissement met de
voortzetting van het onderzoek in de
zaak (1). (Artt. 542 en 545 Sv.)
{1) Zie Cass., 19 feb. 1986, A.R. nr. 4956
(A.C., 1985-86, nr. 400), en 6 mei 1994, A.R. nr.
P.94.0636.F (ibid., 1994, nr. 221).
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE DE BENEDICTUS E.A)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0746.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer te betogen dat
op 18 juli 1991, de dag waarop de
Minister van Staat Andre Cools te
Luik werd vermoord, de feiten aanhangig zijn gemaakt bij Mevrouw
Ancia, onderzoeksrechter te Luik.
Haar dossier heeft het nummer
105/91. Het onderzoek is aan de
gang en, tegelijkertijd, onderzoekt
Onderzoeksrechter Connerotte te
Neufchateau onder nummer 51/91
van zijn kabinet de zaak van « de
gestolen waardepapieren », waarin
de volgende personen verdacht zijn :
1. De Benedictis Silvio, geboren op 9
december 1945 te Tarente, 2) Taxquet Richard, geboren op 28 december 1957 te Luik, 3) Beaujean Pol,
geboren op 5 december 1946 te Mabompre, 4) Rinder Patrick, geboren
op 14 augustus 1960 te Chatillon-surSeine, 5) Aktas Afrim, geboren op
24 juli 1969 te Schaarbeek, 6) Vanmullen Jean-Marie, geboren op 30
juli 1948 te Vaux-sous-Ch€wremont,
7) Ciku Asslan, geboren op 9 maart
1966 te Schaarbeek, 8) Aktas Perparim, geboren op 10 juli 1973 te
Schaarbeek, 9) Solazzo Cosima, geboren op 24 augustus 1948 te Carmiano, 10) Todarello Carlo, geboren
op 24 maart 1941 te Ardore, 11) Makasinga-Muhungu Kelu, geboren op
16 maart 1952 te Kinshasa, 12) Viahne Bilall, geboren op 9 januari
1966 te Schaarbeek, 13) Di Mauro
Giuseppe, geboren op 11 februari
1945 te Manoppello, 14) Schrooten
Carine, geboren op 6 juni 1960 te
Rocourt, 15) Ramakers Monique, geboren op 6 september 1937 te Se-
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raing, 16) Menon Balkrischnam, geboren op 13 december 1949 te Palykat, 17) Maraslis Antonio, geboren
op 12 mei 1962 te Hasselt, 18) Presti
Antonio, geboren op 3 maart 1947 te
Gripento, 19) Vaux Francis, geboren
op 21 januari 1952 te Brive, 20) Desantis Mauro, geboren op 20 maart
1949 te Pescorocchiani, 21) Preud'Homme Gilbert, geboren op 29
januari 1946 te Seraing, 22) Van der
Biest Alain, geboren op 4 mei 1943 te
Luik, 23) Carrere Domenico, geboren
op 1 januari 1951 te Andorre.
Sedert verscheidene maanden zijn
de onderzoekers van Neufchateau
van oordeel dat de zaak van de gestolen waardepapieren samenhangt
met de moordzaak, doordat zij bij
hun ondezoekingen in verband met
de waardepapieren een of meer sporen hebben kunnen ontdekken die
zouden kunnen leiden tot de identificatie van de moordenaar(s) van de
minister.
Die omstandigheden hebben tussen Luik en Neufchateau een conflictsituatie doen ontstaan die zich
niet heeft beperkt tot de onderzoekers, maar zich tot de rechters heeft
uitgebreid, die elke dag verergert en
des te meer de goede gang van hun
respectieve onderzoeken in het gedrang brengt daar het conflict, door
de ruchtbaarheid die de geschreven
of audio-visuele pers eraan geeft, algemeen bekend is geworden.
Op 15 april 1994, hebben de weduwe van het slachtoffer, Mevrouw
Therese Josis, en diens moeder, Mevrouw Amilie Deleau, zich te
Neufchateau burgerlijke partij gesteld uit hoofde van de moord op
Andre Cools, ten laste van Richard
Taxquet, Giuseppe Di Mauro en Cosima Solazzo wiens identiteit hierboven vermeld werd respectievelijk
onder de nrs. 2), 13) en 9).
Bij beschikking van 27 mei 1994,
werd door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau deze laatste zaak, met
als notitienummer 30.01.10/94 van
het Parket te Neufchateau en het

-
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nummer 46/94 van het kabinet van
de onderzoeksrechter, aan Onderzoeksrechter Connerotte onttrokken.
De burgerlijke partijen hebben tegen die beschikking hoger beroep
ingesteld en dit beroep is thans bij
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik
aanhangig.
Op 30 mei 1994, is door de media
bekend gemaakt dat de dochter van
het slachtoffer zich, zodra zij op de
hoogte was van de voormelde beschikking tot onttrekking van de
zaak, burgerlijke partij heeft gesteld
te Neufcha.teau. Bevestigd werd dat
de dochter van de minister van
Staat Cools, Mevrouw Christine
Cools, zich inderdaad wegens de
moord op Andre Cools burgerlijke
partij heeft gesteld tegen de drie
verdachten ten laste van wie haar
moeder en haar grootmoeder zich
reeds burgerlijke partij hadden gesteld en, bovendien, tegen Silvio De
Benedictis, die hierboven nadei' geldentificeerd werd onder het nr. 1).
Naar aanleiding van die burgerlijke
partijstelling is bij het parket te
Neufchateau een nieuw dossier aangelegd met het notitienr. 30.01.13/94.
Het kabinetsnummer van de onderzoeksrechter is hetzelfde als dat van
het dossier dat op 15 april 1994 is
aangelegd naar aanleiding van de
burgerlijke partijstelling van de
weduwe en de moeder van de overleden minister, namelijk nr. 46/94.
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Thans moet dan ook worden vastgesteld dat het feit dat zowel de onderzoeksrechter te Luik als die te
Neufchateau geadieerd zijn, van
dien aard is dat ze bij de partijen
en bij derden gewettigde verdenking
kan wekken omtrent de strikte onpartijdigheid van een rechtscollege
dat betrokken is in het onderzoek in
een moordzaak die reeds bij een ander rechtscollege aanhangig is en
daar wettig aanhangig blijft.
Om een eind te maken aan die gewettigde verdenking, moeten de
hierboven vermelde en ogenschijnlijk samenhangende zaken onverwijld worden onttrokken aan de onderzoeksrechter te Neufchateau en
moet bijgevolg het hoger beroep tegen de beschikking d.d. 27 mei 1994
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau worden onttrokken aan de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Luik,
aangezien dat beroep geen bestaansreden meer heeft als het Hof onderhavige vordering toewijst.

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek
van Strafvordering, vordert de ondergetekende
procureur-generaal
dat het het Hof gelieve te bevelen
dat de hierboven vermelde zaken
met de kabinetsnrs. 51/91 en 46/94
Door laatstgenoemde omstandigheden heeft het conflict scherpere · zullen worden onttrokken aan de
onderzoeksrechter te Neufchateau
vormen aangenomen; zij hebben een
en dat het onderzoek daarin zal
reeds onhoudbare toestand dermate
worden voortgezet door mevrouw de
verslechterd en verergerd dat de
« oorlog tussen de rechters », nog
onderzoeksrechter Ancia te Luik, bij
opgeschroefd door de media, bij de
wie reeds het dossier nr. 105/91 van
openbare mening een diep onbehade moord op minister van Staat Angen heeft gewekt en het vertrouwen
dre Cools aanhangig is; te bevelen
van de rechtzoekenden in hun rechdat het hoger beroep dat in de zaak
ters heeft aangetast; daardoor kan
46/94 (notitienr. 30.01.10/94 van het
bovendien het gezag van de rechterparket te Neufchateau) is ingesteld
lijke macht ernstig worden ondertegen de beschikking d.d. 27 mei
mijnd.
1994, zal worden onttrokken aan de
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kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Luik.
Brussel, 1 juni 1994.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) E. Liekendael. »
Gelet op de artikelen 542 en 545
van het Wetboek van Strafvordering met aanneming van de gronden ~an de bovenstaande vordering,

Om die redenen, onttrekt de zaken met de kabinetsnrs. 51/91 en
46/94 aan onderzoeksrechter Connerotte te Neufchateau en belast mevrouw de onderzoeksrechter Ancia
te Luik bij wie reeds het dossier
nr. 105/in van de moord op minister
van Staat Andre Cools aanhangig is,
met de voortzetting van het onderzoekt in voornoemde zaken; beveelt
dat het hoger beroep dat in de zaak
46/94 (notitienr. 30.01.10/91 van het
parket te Neufchateau) is ingesteld
tegen de beschikking d.d. 27 mei 1994
van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Neufchateau,
zal worden onttrokken aan de kamer
van inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Luik.
1 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 276

2"

KAMER -

1 juni 1994

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETT!GDE VERDENKING- VERZOEK VAN

EEN VERDACHTE
VORDERING TOT ONTTREKK!NG VAN EEN ZAAK AAN EEN ONDERZOEKSRECHTER - ON'ITREKK!NG REEDS BEVOLEN - GEVOLG.

Wanneer het Hot van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal bij dat
Hot tot onttrekking van een welbepaalde zaak aan een onderzoeksrechter,
een andere onderzoeksrechter belast
heeft met de voortzetting van het onderzoek in die zaak, heett het verzoek
van de verdachte dat strekt tot ontrekking van dezelfde zaak geen bestaansreden meer (1).
(PREUD'HOMME)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.063l.F)

HET HOF; - Gelet op het op 5
mei 1994 op de griffie van het Hof
neergelegde verzoekschrift waarin
Meester Simont, advocaat bij het
Hof van Cassatie, optredend in
naam van Gilbert Preud'homme, die
door onderzoeksrechter Connerote
te Neufchateau in verdenking gesteld is, vraagt dat « de zaken in
verband met de " gestolen waardepapieren " en de moord op Andre
Cools » wegens gewettigde verdening zouden verwezen worden naar
een andere onderzoeksrechter;
Overwegende dat de zaken in verband met de « gestolen waardepapieren » en de « moord op Andre
Cools » waarvan de onttrekking aan
onderzoeksrechter Connerotte gevraagd wordt door de verzoeker, respectievelijk het nr. 51/91 en het nr.
46/94 van het kabinet van die rechter hebben;
Overwegende dat het Hof, bij het
arrest dat op die dag, namelijk 1 juni 1994, gewezen is in de zaak met
algemeen rolnr. P.94.0746.F, mevrouw de onderzoekdsrechter Ancia
te Luik, bij wie reeds de zaak nr.
105/91 in verband met de moord op
(1) Zie Cass., 19 feb. 1986, A.R. nr. 4942
(A.C., 1985-86, nr. 399).
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Andre Cools aanhangig is belast
heeft met de voortzetting van het
onderzoek in beide zaken;
Dat het verzoek geen bestaansreden meer heeft;

(GALLEZ T. DUBOIS E.A.)

(A.R. nr. P.94.0122.F)
1 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - GelijkIuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delplanche, Bergen.

Om die redenen, wijst het verzoek
af; laat de kosten ten laste van de
Staat.
1 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN EN PARTIJEN - REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER- VERZET- ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLUKE PARTIJ - DEVOLU'TIEVE KRACHT.

Op het ontvankelijk hager beroep van de
burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, dient de rechter in hager
beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na te geaan of het aan die vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en of het schade heeft berokkend aan de burgerlijke partij (1).
(Art. 202 Sv.)
(1) Cass., 1 april 1992, A.R. nr. 9604 (A.C.,
1991-92, nr. 414).

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERWIJZING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
- VERZET - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.

3° BEVOEGDHEID

EN AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK
VAN DE VEROORDELING.

4° BEVOEGDHEID

EN AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - SAMENHANG.

1o en 2° In de regel kan de verdachte
geen verzet doen tegen de beschikking
van de raadkamer waarbij hij naar de
correctionele rechtbank wordt verwezen; van die regel wordt echter afgewe-
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ken wanneer de verdachte een geschil
inzake bevoegdheid opwerpt in de zin
van art. 539 Sv. (1).
3° De verdachte werpt geen geschil op

inzake bevoegdheid in de zin van art.
539 Sv., wanneer hij verzet doet tegen
de beschikking van de raadkamer
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, in zoverre die
beschikking niet ingaat op zijn verzoek om opschorting van de uitspraak
van de veroordeling (2) (3).
4° De verdachte werpt een geschil op in-

zake bevoegdheid in de zin van art.
539 Sv., wanneer hij bij de regeling
van de rechtspleging voor de raadkamer aanvoert dat de correctionele
rechtbank ratione loci onbevoegd is
om kennis te nemen van de hem ten
laste gelegde misdrijven wegens het
niet bestaan van samenhang tussen
die misdrijven en die welke aan de
kennisneming van die rechtbank onderworpen zijn en waarvoor zij bevoegd is (4) (5).
(SCAILLET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0577.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1994 OI> ver(1) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6527 (A.C.,
1987-88, nr. 359).
(2) Zie Cass., 29 nov. 1965 (Bull. en Pas.,
1966, I, 422).
(3) en (5) Voor de kamer van inbeschuldigingstelling had de verdachte betoogd dat de
raadkamer, door niet in te gaan op zijn verzoek om opschorting van de uitspraak van de
veroordeling, uitspraak had gedaan over de
zaak zelf en dat zijn verzet dus ontvankelijk
was. Hij had ook de bevoegdheid ratione loci
van de correctionele rechtbank betwist wegens
het niet bestaan van samenhang. De kamer
van inbeschuldigingstelling had het verzet op
grond van artikel 539 Sv. niet ontvankelijk
verklaard in zoverre het gericht was tegen de
beslissing waarbij het verzoek om opschorting
was afgewezen. Het had bovendien uitspraak
. gedaan over het bevoegdheidsgeschil. In het
geannoteerde arrest preciseert het Hof in die
twee gevallen de draagwijdte van art. 539 Sv.
(4) Zie Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975, 276) en
de noot 1.
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gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest van het Hof
van 12 januari 1994 (niet gepubliceerd);
Op de voorzieningen van de eisers:
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij het verzet van de eisers tegen de
op 30 maart 1993 door de raadkamer
gewezen beschikking ontvankelijk
verklaard wordt:
Overwegende dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij gemis
aan belang;

H. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing die,
met bevestiging van voornoemde beschikking, de eisers naar de correctionele rechtbank verwij st om er terecht te staan voor verschillende
feiten:
Overwegende dat het arrest de eisers wegens de tegen hen bewezen
verklaarde feiten naar de correctionele rechtbank verwij st; dat die beslissing uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Overwegende dat de wettelijke
vereisten voor de formele geldigheid
van de akten tot aanhangigmaking
van zaken bij het vonnisgerecht en
de regels inzake de bevoegdheid van
dat gerecht inachtgenomen zijn;
III. Op het overige van de voorzieningen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest door
de in het middel aangegeven vermeldingen antwoordt op de conclusie van de eisers;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de verdachte, in
de regel, geen verzet kan doen te-
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gen de beschikking waarbij hij naar
de correctionele rechtbank wordt
verwezen; dat echter van die regel
wordt afgeweken, dat echter van die
regel wordt afgeweken, wanneer de
verdachte een bevoegdheidsgeschil
opwerpt in de zin van artikel 539
van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de eisers, door
voor het appelgerecht opnieuw opschorting van de uitspraak van de
veroordeling te vragen, geen geschil
hebben opgeworpen inzake de bevoegdheid van de raadkamer of van
de rechtbank die van de vervolgingen kennis moet nemen;
Dat het onderdeel, in zoverre het
de schending van artikel 539 aanvoert, faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
1 juni 1994 - 2e kamer - Voorzitter: de
h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. Tossens, Brussel.
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DUUR- PROCEDURE VAN UITVOERBAARVERKLARING - ART. 5, TWEEDE LID, UITLEVERINGSWET - TOEPASSINGSGEBIED.

2o UITLEVERING -

BEVEL TOT AANHOUDING DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID
VERLEEND - UITVOERBAARVERKLARING GEVOLG.

1o Art. 5, tweede lid,

Uitleveringswet,
waarbij de duur van de voorlopige aanhouding van een vreemdeling met het
oog op zijn uitlevering tot drie weken
wordt beperkt, is niet van toepassing
op de door art. 3 van dezelfde wet
voorgeschreven procedure betreffende
de uitvoerbaarverklaring van het door
de buitenlandse bevoegde overheid
verleende bevel tot aanhouding (1).

2° Wanneer, met toepassing van art. 3

Uitleveringswet, het door de buitenlandse gerechtelijke overheid verleende bevel tot aanhouding uitvoerbaar is
verklaard, is de betrokken vreemdeling van dan af ter beschikking van de
Uitvoerende Macht, onder een nieuwe
titel van vrijheidsberoving, die een
einde maakt aan het voorlopig bevel
tot aanhouding dat, met toepassing
van art. 5 Uitleveringswet, met llet oog
op zijn uitlevering was verleend. De
Rechterlijke Macht is van dan af oak
niet meer bevoegd om te beslissen omtrent de voorlopige invrijheidstelling
van die vreemdeling (2).
(SINA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0600.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;

Overwegende dat het arrest uitspraak doet over het hoger beroep
van het openbaar ministerie tegen
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1° UITLEVERING -

juni 1994

BEVEL TOT AANHOUDING DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID
VERLEEND - VOORLOPIGE AANHOUDING -

(1) Cass., 23 nov. 1983, A.R. nr. 3266 (A.C.,
1983-85, nr. 167).
(2) Cass., 25 juli 1989, A.R. nr. 3537 (AC.,
1988-89, nr. 645).
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de beschikking van 13 april 1994
waarbij eiser, op zijn verzoek, in
vrijheid gesteld wordt;
Overwegende dat eiser van zijn
vrijheid was beroofd ingevolge een
verzoek om uitlevering, gegrond op
een bevel tot aanhouding, dat op 10
maart 1994 was uitgevaardigd door
de heer Geert Gandido, rechter van
het Land Salzburg, en uitvoerbaar
was verklaard, door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei;
Overwegende dat artikel 5, tweede
lid, van de wet van 15 maart 1874,
waarbij de duur van de voorlopige
aanhouding van de vreemdeling met
het oog op zijn uitlevering beperkt
wordt tot drie weken, niet van toepassing is op de door artikel 3 van
genoemde wet voorgeschreven procedure betreffende de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse bevoegde overheid verleende
bevel tot aanhouding;
Overwegende dat de beslissing
van de raadkamer waarbij een buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard tot gevolg
heeft dat de betrokkene ter beschikking gesteld wordt van de Uitvoerende Macht die, bij uitsluiting, bevoegd is om hem in vrijheid te
stellen na het advies van de kamer
van inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen; dat het arrest aldus wettig beslist dat het verzoek
tot invrijheidstelling van eiser niet
ontvankelijk was, aangezien de
Rechterlijke Macht, na een beschikking van uitvoerbaarverklaring, niet
langer bevoegd is om over een dergelijk verzoek uitspraak te doen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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1 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Haillez, Hoei.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING
- DRAAGWIJDTE.

De onttrekking wegens gewettigde verdenking ontneemt, ongeacht de omstandigheden die de onttrekking hebben verantwoord, de rechters op wie
die beslissing betrekking heeft, de bevoegdheid niet oin andere zaken, waarin dezelfde persoon betrokken is, te
behandelen en te berechten, zolang die
zaken aan hen niet op grand van een
nieuwe beslissing van het Hof van
Cassatie worden onttrokken (1).
(1) Het tweede middel betoogde dat de onderzoeksrechter te Charleroi niet bevoegd was
om de aan eiser ten laste gelegde feiten te onderzoeken, meer bepaald om een aanhoudingsbevel te verlenen, daar voordien in een andere
zaak waarin eiser betrokken was, de onttrekking was bevolen t.a.v. de onderzoeksrechter
te Bergen wegens het bestaan van gewettigde
verdenking omtrent de onafhankelijkheid en
de objectiviteit van de rechtscolleges van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Bergen. Het Hof heeft, door zich in het antwoord
op dat middel uit te spreken over de wettigheid van de bes!issing van de kamer van inbeschuldigingstelling, aangenomen dat het onderzoeksgerecht zich overeenkomstig art. 21,
§ 4, Wet Voorlopige Hechtenis vergewist had
van de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel t.a.v. de bepalingen van de Wet Voorlopige
Hechtenis (zie de noot J.F.L., Cass., 22 dec.
1993, A.R. nr. P.93.1659.F, A.C., 1993, nr. 544).
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(CARLIER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0693.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest van het Hof
van 6 mei 1994;

Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest de gegevens preciseert die, naar het oordeel van het hof van beroep, kamer
van inbeschuldigingstelling, ernstige
aanwijzingen van schuld opleveren
tegen eiser; dat het, overeenkomstig
artikel 30, § 4, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, vaststelt
dat de feitelijke omstandigheden
van de zaak en die welke eigen zijn
aan de persoonlijkheid van eiser,
volgens de in artikel 16, § 1, van die
wet bepaalde criteria, redenen zijn
om de hechtenis te handhaven, en
thans nog voorhanden zijn; dat de
appelrechters aldus antwoorden cop
de conclusie waarin eiser het bestaan van zodanige aanwijzingen
betwistte en hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het Hof, bij arrest van 5 december 1990, de zaak
die tegen nader te bepalen personen
aanhangig gemaakt was wegens
misbruik van vertrouwen bij het bebeer van de vereniging zonder
winstoogmerk « Centre de delassement de Claire-Fontaine » waarvan
de raad van bestuur door de eiser
Richard Carlier was voorgezeten,
onttrokken heeft aan de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, op grond, onder meer, dat << uit de in het
verzoekschrift vermelde omstandig-
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heden blijkt dat de rechtscolleges
van het rechtsgebied van het Hof
van Beroep te Bergen hun rechtsmacht niet kunnen uitoefenen zonder althans bij de partijen of bij
derden gewettigde verdenking te
doen ontstaan omtrent hun onafhankelijkheid of de strikte objectiviteit
van hun beslissingen »;
Overwegende dat een onttrekking
in die omstandigheden enkel tot gevolg heeft dat de zaak verwezen
wordt naar een onderzoeksrechter
van een ander rechtsgebied van het
hof van beroep om te voorkomen
dat de partijen of derden gewettigde
twijfel zouden gaan koesteren aangaande de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid, enerzijds, van de
onderzoeksrechter bij het verrichten
van de daden van onderzoek en vervolging in verband met de feiten
waarvoor hij is geadieerd, anderzijds, van de magistraten van het
rechtsgebied van het hof van beroep
bij de in het kader van dat onderzoek te nemen beslissingen;
Overwegende dat, ongeacht de
omstandigheden die de onttrekking
hebben verantwoord, de magistraten
op wie die beslissing betrekking
heeft hierdoor niet de bevoegdheid
ontnomen wordt om andere zaken
te behandelen en te berechten, zolang die hen niet op grond van een
nieuwe beslissing van het Hof van
Cassatie worden onttrokken;
Dat het hof van beroep, kamer
van inbeschuldiging, door te beslissen « dat het arrest van 5 december
1990 tot onttrekking op grond van
gewettigde verdenking geen betrekking heeft op deze zaak en geen afbreuk doet aan de rechtsmacht die
de magistraten van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te Bergen
bezaten v66r het arrest van onttrekking d.d. 6 mei 1994 », de in het middel aangewezen bepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

(« BROUWERIJ HAACHT

»

N.V. T. LEGUEVAQUES)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0165.F)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1. juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R.
Lorent, Charleroi.
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HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - EINDE {OPZEGGING. HUURHERNIEUWING, ENZ.) - VORDERING TOT HERNIEUWING - VORDERING IN RECHTE - TERMIJN
- AARD - GEVOLG.

De huurder, die bij de rechter, overeenkomstig art. 18 Handelshuurwet, een
vordering tot hernieuwing van een
handelshuur instelt, verricht een proceshandeling in de zin van art. 48
Ger_ W., en bijgevolg wordt de vervaldag, als hij een zaterdag, een zondag
of een wettelijke feestdag is, ingevolge
art. 53 van dat wetboek verplaatst op
de eerstvolgende werkdag (1).

(1) Zie Cass., 1 okt. 1976 (A.C., 1977, 133);
30 juni 1989, A.R. nr. 6270 (ibid., 1988-39, nr.
641), en Cass., 8 april 1994, A.R. nr. 8225, supra, nr. 163; zie ook Cass., 1 maart 1993, A.R.
nr. 9603 (ibid., nr. 122) en de arresten vermeld
in de noot 1, biz. 240.

BET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 november 1992 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 18 van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten met
het oog op de bescherming van het handelsfonds, dit is afdeling Ilbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek, 2261 van het
Burgerlijk Wetboek, 48, 49, 50, 52, 53 en
54 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis waarbij eiseres vervallen
wordt verklaard van haar bij dagvaarding van 20 november 1989 ingestelde
vordering tot huurhernieuwing bevestigt,
op grond dat de termijn van 30 dagen
van artikel 18 van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
<< die is beginnen te lopen de dag na die
van de akte of van de gebeurtenis welke
hem doet ingaan, te dezen 20 oktober
1989 » << op 19 november 1989 » is verstreken, dat << gei:ntimeerde (eiseres) niettemin betoogt dat, nu 19 november 1989
een feestdag (zondag) was, de termijn,
met toepassing van artikel 53, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek tot
m~andag was verlengd, zodat bij dagvaarding van 20 november 1989 ingestelde vordering niet laattijdig is », ( ... ) « dat
( ... ) toepassing dient te worden gemaakt
van de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek te worden gemaakt van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verjaring en inzonderheid van artikel 2261 van het Burgerlijk Wetboek
volgens hetwelk de verjaring verkregen
is wanneer de laatste dag van de vereiste tijd verlopen is; dat die bepaling niet
voorziet in enige uitzondering, zodat
haar de toepassing ervan niet kan worden geweigerd op grond dat de laatste
dag van de termijn een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is », en
<< dat niet kan worden aangenomen, zoals (eiseres) betoogt, dat de berekening
van de in het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnen (artikel 53, tweede lid,)
tot gevolg zou hebben de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek betreffende de
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berekening van de verjaringstermijnen
te wijzigen "•
terwijl de termijn van dertig dagi:m
waarover de huurder, krachtens artikel
18 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten,
beschikt
om zich tot de vrederechter te wenden
overeenkomstig de artikelen 52 tot 54
van het Gerechtelijk Wetboek wordt berekend, zonder dat artikel 226 van het
Burgerlijk Wetboek zich daartegen verzet; wanneer de vervaldag van die termijn van dertig dagen op een zaterdag,
zondag of een wettelijke feestdag verstrijkt, hij dus, overeenkomstig artikel
53 van het Gerechtelijk Wetboek, op de
eerstvolgende werkdag wordt verplaatst;
de appelrechter, nadat hij aldus had kunnen vaststellen dat 19 november 1989, dit
is de vervaldag van die termijn van dertig dagen, een zondag was, diende te beslissen dat die vervaldag op de eerstvolgende werkdag, namelijk op 20 november 1989, was verplaatst, en eiseres zich
op 20 november 1989 nog rechtsgeldig tot
de vrederechter kon wenden om de hernieuwing van de huur te vorderen; het
bestreden vonnis, door te weigeren de
vervaldag van de termijn van voormeld
artikel 18 op de eerstvolgende werkdag
te verplaatsen en door het beroepen vonnis waarbij eiseres vervallen wordt verklaard van haar recht op hernieuwing te
bevestigen, derhalve de artikelen 18 van
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten en 53 van het Gerechtelijk Wetboek alsmede alle andere
in het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Overwegende dat, indien tussen
de verhuurder en de huurder onenigheid blijft bestaan omtrent de
voorwaarden van de huurhernieuwing, de huurder zich, krachtens artikel 18 vervat in artikel 1 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op
d~ bescherming van het handelsf~ds, « op straffe van verval, binnen dertig dagen na het antwoord
van de verhuurder tot de rechter
kan wenden »;
Overwegende dat de huurder,
door zich overeenkomstig die wetsbepaling tot de rechter te wenden,
een proceshandeling verricht in de
zin van artikel 48 van het Gerechtelijk Wetboek en dat bijgevolg de
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vervaldag, als hij een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is,
ingevolge artikel 53 van dat wetboek
op de eerstvolgende werkdag wordt
verplaatst;
Overwegende dat het appelgerecht, door eiseres « vervallen te
verklaren van haar vordering tot
huurhernieuwing », de artikelen 18
vervat in artikel 1 van voormelde
wet van 30 april 1951 en 53 van het
Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hager beroep.
2 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en De Bruyn.
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ERFENISSEN -

ONBEHEERDE NALATENSCHAP- SCHULDEISERS VAN DE OVERLEDENE - SAMENLOOP - DATUM - GEVOLG.

Wanneer een nalatenschap als onbeheerd wordt beschouwd, wijst de rechtbank van eerste aanleg een curator
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aan; de scbuldeisers kunnen, zolang
die egalitaire procedure niet is ingezet,
baat balen uit individuele invorderingsmaatregelen, die zij v66r bet
overlijden van de scbuldenaar bebben
aangewend (1). (Artt. 811 en 813 B.W.;
Art. 1228, eerste lid, Ger.W.)
(MR. LIGOT Q.Q.. T. ZAMECOVA, BOGAERTS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0231.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over bet middel: schending van de artikelen 811, 813 van het Burgerlijk Wethoek en 1228 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest in suhstantie heslist
dat de verweersters, heslagleggende
schuldeiseressen, de door eiser q.q. hetwiste hetaling van de derde-heslagene
hehhen ontvangen op 5 oktober 1988, dus
v66r de uitspraak van de heschikking
waarhij de nalatenschap van de hr. Sandecki onheheerd verklaard werd en de
curator werd aangewezen; dat hijgevolg
die betaling aan de overige schuldeisers
van de nalatenschap kan worden tegengeworpen en dat dus de verweersters dat
bedrag mogen houden; dat het arrest die
beslissing grondt op de overweging << •••
dat het overlijden van de schuldenaar
geen afbreuk doet aan de rechten van de
schuldeisers die de voordelen van de
door hen op de goederen van de nalatenschap gedane tenuitvoerleggingen hehouden (... ); dat de werkgever op 5 oktober
1988 het bedrag van de sommen die hij
aan de heer Sandecki verschuldigd was
voor de door deze voor zijn overlijden
verrichte arbeid heeft vereffend en
266.708 frank heeft gestort aan de raadsman van de (verweersters), opdat hij dat
bedrag onder hen als enige heslagleggende en bevoorrechte schuldeiseressen zou
verdelen naar rato van hun onderscheiden schuldvordering; dat de derde-beslagene zich rechtsgeldig heeft bevrijd;
(...) dat de beschikking waarin de nalatenschap van· de hr. Sandecki onbeheerd
(ll Zie de verwijzingen in concl. O.M., Bull.

en Pas., 1994, I, nr. 282.
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verklaard werd achteraf, op 28 fehruari
1989, is gewezen op verzoek van de eigenaars van het door de overledene gehuurde pand; (...) dat die beschikking
geen verklaring van recht inhoudt, maar,
zonder terugwerkende kracht, een nieuwe juridische toestand doet ontstaan
waarbij de collectieve procedure, die de
wetgever gewild heeft om in dat geval
met toepassing van de artikelen 7 en 8
van de Hypotheekwet een gelijke verdeling tussen de schuldeisers te waarborgen, wordt ingezet; (...) dat "de toestand
van de samenloop het gevolg is van het
inzetten van de procedure die, naar de
wil van de wetgever, reeds van meetaf
strekt tot de collectieve vereffening van
het passief van de schuldenaar "; (... ) dat
daaruit moet worden afgeleid dat, zolang
die egalitaire procedure niet is ingezet,
de schuldeisers haat kunnen halen uit de
individuele invorderingsmaatregelen, die
zij voor het overlijden van de schuldenaar hebben aangewend »,
terwijl uit de bewoordingen van de in
het middel vermelde wetsbepalingen
volgt dat de wederkerige rechten van de
gewone schuldeisers en van hen die een
algemeen voorrecht bezitten op de persoon wiens nalatenschap onbeheerd verklaard is, op onherroepelijke wijze worden vastgesteld bij het openvallen van
die nalatenschap, dus hij het overlijden,
en niet, zoals het arrest beslist, op het
ogenblik dat de procedure van collectieve
vereffening « ingezet » wordt door de beschikking die het bestaan van een onbeheerde nalatenschap vaststelt en de curator aanwijst; het arrest bijgevolg, nu
het vaststelt dat het overlijden dagtekent
van 5 augustus 1988, dat de litigieuze betaling is geschied op 5 oktober 1988 en
dat de nalatenschap onheheerd werd verklaard en de curator aangewezen werd
bij een beschikking van 20 februari 1989,
de beslissing dat de verweersters gerechtigd zijn om « baat te halen uit de
individuele invorderingsmaatregelen, die
(zij) v66r het overlijden van de schuldenaar hehben aangewend », met andere
woorden om de door hen van de derdebeslagene ontvangen bedragen te behouden, niet naar recht verantwoordt :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
verweersters, die recht hadden op
levensonderhoud ten laste van Stephan Sandecki, in januari en juni
1988 uitvoerend beslag onder derden
hebben gelegd bij diens werkgever,
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dat de schuldenaar is overleden op 5
augustus 1988, dat de werkgever,
derdebeslagene, zijn schuld heeft
betaald op 5 oktober 1988 en dat eiser, bij beschikking van 28 februari
1989 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik, aangewezen werd
tot curator over de onbeheerde nalatenschap;
Overwegende dat luidens artikel
811 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer, na het verstrijken van de
termijnen van boedelbeschrijving en
van beraad, zich niemand aanmeldt
om een nalatenschap op te vorderen, geen erfgenaam bekend is of de
bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen, deze als
onbeheerd wordt beschouwd;
Dat artikel 1228, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat in het geval van artikel 811 van
het Burgerlijk Wetboek de rechtbank van eerste aanleg een curator
aanwijst op verzoek van een der belanghebbenden of op vordering van
de procureur des Konings;
Dat bijgevolg het arrest wettig beslist dat « zolang die egalitaire procedure niet is ingezet, de schuldeisers baat kunnen halen uit de
individuele
invorderingsmaatregelen, die zij v66r het overlijden van
de schuldenaar hebben aangewend »
en, derhalve, dat de verweersters
gerechtigd zijn om de van de derdebeslagene gekregen bedragen te behouden;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Gerard.
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1° CASSATIE-

BEVOEGHEID VAN HET HOF
- ALLERLEI - BURGERLIJKE ZAKEN - BE·
RUSTING
VASTSTELLINGEN EN
GEVOLGTREKKINGEN VAN DE BODEMRECHTER
- TOETSING VAN HET HOF.

2° BERUSTING -

BURGERLIJKE ZAKEN STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESL!SSING - VASTSTELLINGEN
EN GEVOLGTREKKINGEN VAN DE BODEMRECHTER - TOETSING VAN 1-IET HOF.

3° BERUSTING -

BURGERLIJKE ZAKEN STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP.

4° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - PRINCIPAAL BEROEP, VORM,
TERMIJN, ONSPLITSBAAR GESCHIL - PRINCIPAAL BEROEP - VORM - CONCLUSIE.

1o en 2° Hoewel het aan de bodemrechter staat op onaantastbare wijze de leiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing over de stilzwijgende berusting van een partij in een rechterlijke
beslissing grondt, moet het Hoi tach
nagaan of de rechter uit die vaststelJingen wettelijk die berusting heeft
kunnen afleiden (1). (Artt. 1044 en 1045
Ger.W.)
3° De stilzwijgende berusting in een
rechterlijke beslissing kan hieruit worden afgeleid dat de appellant het voorwerp van zijn hager beroep uitdrukkeJijk heeft beperkt; de appelrechters
kunnen die beperking hieruit wettelijk
afleiden dat appellant « stilzwijgend
maar ondubbelzinnig heeft te kennen
gegeven dat hij het vaste voornemen
heeft zijn instemming te betuigen met
de andere dicta van de beslissing ».
(Artt. 1044 en 1045 Ger.W.)
4° Art. 1056, 4°, Ger. W. dat bepaalt dat

het hager beroep kan worden ingesteld
bij conclusie, ten aanzien van iedere
persoon die bij het geding aanwezig of
(1) Zie Cass., 19 juni 1989, A.R. nr. 8496
(A.C., 1988-89, nr. 612).
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vertegemvoordigd is, impliceert niet
dat de partij die haar principaal beroep heeft beperkt, bij conclusie een
nieuw principaal beroep kan instellen
tegen de beschikkingen van het vonnis
waarin zij had berust.
(• UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN »
T. FAILLISSEMENTEN BUREAU D'ETUDES ARTEC
N.V., BUREAU D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS
N.M.V. B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.02040.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 807, 1042, 1045 (inzonderheid
1045, derde lid) 1056, (inzonderheid 1056,
4°) van het Gerechtelijk Wetboek, en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht strikt
moet worden uitgelegd en alleen kan
worden afgeleid uit feiten die voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn;
doordat het arrest, nu eiseres : 1. bij
akte van gerechtsdeurwaarder, die op
16 juli 1976 aan de vennootschap Artec is
betekend, hager beroep instelt tegen het
vonnis van de eerste rechter, en daarbij
verklaart dat hager beroep te beperken
tot de beschikking van het vonnis waarin is beslist dat de wijziging van haar organigram door de vennootschap geen
zware fout was waardoor zij ieder recht
op schadevergoeding verloor of waardoor
eiseres recht kreeg op een vergoeding;
2. in haar conclusie voor het hof van beroep andere beschikkingen van het vonnis bekritiseert, inzonderheid : a. dat het
de opdracht van de deskundigen had
vastgesteld zonder rekening te houden
met een bepaling van het door eiseres
beeindigde contract luidens welke de
vennootschap Artec alleen « een eerlijke
en billijke vergoeding , zou ontvangen
bij beiHndiging die niet door een dringende reden is verantwoord; b. dat het
een weinig onderlegd deskundige had
aangewezen die, bovendien, bestuurder
was van een ziekenhuis dat een concurrent was van het door eiseres opgerichte
ziekenhuis; c. dat het twee burgerli,jke
ingenieurs als deskundigen had moeten
aanwijzen, waarvan een gespecialiseerd
in de bijzondere technieken van zieken-
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huisinstallaties; d. dat het vonnis ook
had moeten aannemen dat het onvermogen van de vennootschap Artec, zoals
dat uit het dossier blijkt, op zichzelf vol- .
stand om het contract te haren laste te
beeindigen, zonder dat daarvoor een deskundigenonderzoek vereist was; e. dat
het als zware fout van de vennootschap
Artec het feit in aanmerking had moeten
nemen dat zij een kwalijke financiele
toestand had laten ontstaan, weigert die
grieven (2) in aanmerking te nemen en
alleen de grief uit de akte van hager beroep van 16 juli 1976 (1) onderzoekt, op
grand: '' dat (eiseres), bij gerechtsdeurwaardersexploot van 16 juli 1976, hager
beroep instelt tegen die beslissing (van
de eerste rechter), met dien verstande
dat "dit hager beroep beperkt (is) tot het
gedeelte van het dictum waarin voor
recht wordt gezegd dat de wijziging van
het organigram door (Artec) geen zware
fout is, waardoor zij elk recht op vergoeding verliest of waardoor (eiseres) recht
krijgt op vergoeding "; dat (eiseres), als
besluit van de ontwikkeling van haar
middelen van hager beroep, het hof
vraagt " bijgevolg het in dit hager beroep
bedoelde deel van het vonnis te wijzigen
en te zeggen dat zij terecht de bij artikel
18 van het contract bepaalde sanctie
heeft toegepast... " en de door haar bij tegeneis gevraagde schadevergoeding toe
te kennen; (... ) dat de vordering, overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat ingevolge artikel 1042 van
hetzelfde wetboek op het geding in hager
beroep van toepassing is, in de regel gewijzigd of uitgebreid kan worden, onder
de in .die bepaling vastgelegde vereisten;
dat (e1seres) te dezen, door het voorwerp
van het hager beroep in voormelde bewoordingen uitdrukkelijk te beperken,
stilzwijgend maar ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat zij het vast voornemen heeft haar instemming te betuigen met de andere dicta van de beslissing; dat die berusting de uitbreiding van
het hager beroep uitsluit;
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1045,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
met toepassing van het algemeen rechtbeginsel dat afstand van een recht strikt
wordt uitgelegd en alleen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere
uitlegging vatbaar zijn, bepaalt dat de
stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing alleen kan worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt
dat de partij het vaste voornemen heeft
haar instemming te betuigen met de be-
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slissing; eiseres, door in de op 16 juli
1976 aan de vennootschap Artec betekende akte te verklaren dat haar hager beroep beperkt was tot de beschikking van
het vonnis waarin wordt beslist dat die
vennootschap geen zware fout heeft begaan, aileen heeft willen verduidelijken
dat haar toenmalige voorziening geen
andere dicta van de beslissing beoogde;
dat die verduidelijking, nu zij althans zo
kan worden uitgelegd, niet kan worden
beschouwd als een vaststaande instemming van eiseres met die andere bepalingen en als een afstand van haar recht
om die andere bepalingen later ook te
bestrijden; het arrest, nu het erkent dat
eiseres haar hager beroep bij conclusie
kon uitbreiden, maar door te steunen op
bet feit dat zij toen het voorwerp ervan
uitdrukkelijk had beperkt en te beslissen
dat zij haar hoger beroep niet meer op
die wijze kan uitbreiden, bijgevolg artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt en ook het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel
miskent;
tweede onderdeel, artikel 1056, 4°, van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het
hoger beroep kan worden ingesteld bij
conclusie, ten aanzien van iedere partij
die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is; die bepaling in algemene
bewoordingen is gesteld en derhalve de
partij, die bij gerechtsdeurwaardersexploot hager beroep heeft ingesteld, toestaat om bij conclusie een aanvullend
hoger beroep in te stellen tegen de gelntimeerde partij; het recht van de appellante om op die wijze haar oorspronkelijk hoger beroep aan te vullen noodzakelijk impliceert dat dit beroep een
beperkt voorwerp kan hebben zonder dat
daaruit kan worden afgeleid dat afstand
wordt gedaan van het recht om de voordien niet aangevochten beschikkingen
van het vonnis te bestrijden; artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek de uitbreiding of wijziging van de vordering betreft bij nieuwe conclusie, die is genamen onder de in die bepaling vastgestelde voorwaarden, maar niet het recht van
appellante om haar hager beroep aan te
vullen op de wijze bepaald bij artikel
1056, 4°, van hetzelfde wetboek; daaruit
volgt dat het arrest door te oordelen dat
eiseres haar hager beroep had kunnen
uitbreiden overeenkomstig de regel van
de uitbreiding of de wijziging van de vordering, maar dat eiseres afstand heeft
gedaan van haar recht daartoe door het
voorwerp van het hager beroep dat zij
eerst had ingesteld te beperken, bene-
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vens artikel 1045, derde lid, en het in het
middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel, ook de artikelen 807, 1042 en
1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt:

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de op verzoek
van eiseres betekende akte van hoger beroep als volgt is opgesteld :
« eiseres stelt hoger beroep in tegen
een op tegenspraak tussen de partijen gewezen vonnis (... ) door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel op 11 maart 1976; waarbij
dit hoger beroep beperkt is tot het
gedeelte van het dictum dat voor
recht zegt dat de wijziging van het
organigram door eiseres ten principale, verweerster op tegenvordering
(Artec), geen zware fout is waardoor
eiseres ten principale (Artec) ieder
recht op vergoeding verliest of die
het recht op vergoeding van eiseres
op tegenvordering (U.C.L.) verantwoordt, en de deskundigen opdraagt
hun met redenen omkleed advies te
geven over het bestaan en de grootte van alle schade die eiseres ten
principale (Artec) door de beeindiging op 13 september 1971 van de
overeenkomst van 1 juni 1967 en
haar aanhangsels en aanvullingen
zou hebben geleden »;
Overwegende dat het arrest uit de
aldus opgestelde akte heeft kunnen
afleiden « dat (eiseres), door het
voorwerp van het hoger beroep in
de vorenvermelde bewoordingen uitdrukkelijk te beperken, stilzwijgend
maar ondubbelzinnig heeft te kennen gegeven dat zij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de andere dicta van de
beslissing »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat het hoger beroep, volgens artikel 1056, 4°, van
het Gerechtelijk Wetboek, kan worden ingesteld bij conclusie, ten aanzien van iedere persoon die bij het
geding aanwezig of vertegenwoordigd is;
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Overwegende dat die bepaling
niet impliceert dat de partij die haar
principaal beroep heeft beperkt, bij
conclusie een nieuw principaal beroep kan instellen tegen de beschikkingen van het vonnis waarin zij
had berust;
Dat dit onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
2 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Simont.
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1° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEID·
SPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - INDETERUGVORDERING PLAATSSTELLING OMVANG.

2° INDEPLAATSSTELLING -

ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL - TERUGVORDERING - OMVANG.

1° en 2° De Staat of de open bare instel-

ling die aan een door een arbeidsongeval getroffen personeelslid renten en
vergoedingen of een kapitaal dat die
renten vertegenwoordigt, heeft uitbetaald, kan van de persoon die voor het
ongeval aansprakelijk is, niet meer terugvorderen dan de uitbetaalde renten

en vergoedingen of het uitbetaalde kapitaal en ook niet meer dan de vergoeding die in gemeen recht aan de getroffene toekomt en die dezelfde schade dekt (1). (Art. 14, § 3, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet
soneel.)

Overheidsper-

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN BEGROTING EN MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID
EN VAN WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE
INSTELLINGEN T. HET BELGISCH VERHAAL N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8305)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1991
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 97, van de
Grondwet, 1382, 1383, van het Gerechtelijk Wetboek, 14, §§ 1, 3°, 2 en 3, 16, van
de wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1973 en 31 juli 1991,
doordat het bestreden arrest van hervorming toekomstige verweerster veroordeelt om aan eiser in cassatie de som te
betalen van 2.331.697 fr., te verminderen
met de reeds betaalde provisies van
200.000 fr. en 1.829.354 fr. hetzij een saldo van 302.343 fr., en het meergevorderde verwerpt, op volgende gronden : dat,
wat betreft de rechten van eiser, uit de
bepalingen van artikel 14 van de wet van
3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd door de wet van 13 juli
1973, volgt dat de Staat of de openbare
instelling die de last heeft gedragen van
de aan de getroffene toegekende renten,
vergoedingen, kapitalen of bezoldigingen,
van de persoon die voor het ongeval aansprakelijk is niet meer kan vorderen,
dan de bedragen die bij die wet worden
(1) Zie Cass., 20 maart 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 418); 20 april 1982, (ibid., 1981-82, nr. 484),
en 30 mei 1983, A.R. nr. 3814 (ibid., 1982-83, nr.
537).
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voorzien; dat uit deze bepalingen bovendien volgt dat niet meer kan worden teruggevorderd dan wat in gemeen recht
aan de getroffene toekomt, ... dat, over
de blijvende werkongeschiktheid van de
getroffene, deze op het ogenblik van het
ongeval meer dan 59 jaar oud was en na
de consolidatie zijn loopbaan heeft voortgezet en afgemaakt zonder weddeverlies;
dat er geen betwisting over bestaat dat
de blijvende werkongeschiktheid 25 %
bedroeg; dat eiser niet bewijst dat de getroffene weddeverlies zou hebben geleden of enige weddeverhoging of promotie zou hebben gemist; dat evenin bewezen wordt dat de economische waarde
van deze persoon op de algemene arbeidsmarkt zou verminderd zijn; dat dan
ook geen vergoeding a rato van de grootte der beroepsinkomsten kan toegekend
worden; dat de niet geringe werkongeschiktheid van deze al wat oudere man
aileen maar gevoelig meer inspanningen
heeft gevergd van dit slachtoffer; dat uit
de besluiten van de administratieve gezondheidsdienst immers blijkt dat de
kwesturen van de getroffene, die werkmeester was aan het R.I.T.O. te Herzele,
genezen zijn met een gewrichtslosheid
aan de rechter knie, stramheid van de
knie, stramheid van voeten en polsen,
verkorting en broze littekens; dat een
vergoeding ex aequo et bono van 20.000
fr. per punt of 500.000 fr. zoals aangeboden door verweerster en op dit punt niet
betwist door eiser, een billijk herstel betekent van bet geleden nadeel; ... dat deze vergoeding voor de blijvende werkonbekwaamheid dus 500.000 fr. beloopt,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest ten onrechte beslist dat eiser niet
gerechtigd is wegens de 25 % blijvende
arbeidsongeschiktheid van de getroffene
de betaling van het bedrag van 2.489.813
fr., zijnde het volgens de wet van 3 juli
1967 berekend kapitaal, beantwoordend
aan de rente, van verweerster terug te
vorderen; dat immers eiser, als gesubrogeerde in de rechten van de getroffene,
de rechten van deze tegen verweerster
kan doen gelden tot beloop van de renten door de wet van 3 juli 1967 bepaald
en van het bedrag gelijk aan het kapitaal dat die renten vertegenwoordigt; dat
de rechten van eiser te dien opzichte
niet beperkt worden door het feit dat de
vergoeding van deze blijvende arbeidsonbekwaamheid van de getroffene, bij gebrek aan kapitalisatie, slechts 500.000 fr.
zou belopen; dat het recht van eiser op
terugvordering ten belope van het kapitaal uitdrukkelijk bij de wet is voorzien
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en niet beperkt wordt door het verbod
van cumulering van de gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke vergoedingen
(schending van art. 14, §§ 1 en 2, en 3, 14,
§§ 1, 3°, 2 en 3, 16, van de wet van 3 juli
1967);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 14, § 1,
3°, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op
de weg naar en van het werk en
voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd door de wet van 13
juli 1973, bepaalt dat, behoudens uitzonderingen die te dezen geen toepassing vinden, en ongeacht de uit
die wet voortvloeiende rechten, de
rechtsvordering inzake burgerlijke
aansprakelijkheid mogelijk blijft
voor de getroffene of zijn rechthebbenden tegen de personen die voor
het ongeval aansprakelijk zijn; dat
evenwel, naar luid van § 2 van hetzelfde artikel, de volgens het gemeen recht toegekende schadevergoeding niet kan worden samengevoegd met de krachtens de wet
toegekende vergoedingen, en dat, ingevolge § 3, eerste lid, van genoemd
artikel, de rechtspersonen of instellingen die de last van de rente dragen, in dit geval de Staat, van rechtswege treden in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die de getroffene overeenkomstig § 1 mocht kunnen doen gelden tegen de persoon die
verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval, tot het bedrag van de renten
en vergoedingen door deze wet bepaald en van het bedrag gelijk aan
het kapitaal dat die renten vertegenwoordigt;
Dat uit die bepalingen volgt dat
de Staat of de openbare instelling
die aan de getroffene renten en vergoedingen of een kapitaal dat die
renten vertegenwoordigt, heeft uitbetaald, van de persoon die voor het
ongeval aansprakelijk is, niet meer
kan terugvorderen dan de uitbetaalde renten en vergoedingen of dan
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het uitbetaalde kapitaal dat die renten vertegenwoordigt, en ook niet
meer dan de vergoeding die in gemeen recht aan de getroffene toekomt en die dezelfde schade dekt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

volgt niet dat de verzekering, waarvan
het bestaan en de dekking van het risico ten gevolge van de vervreemding
van het motorvoertuig een einde heeft
genomen, ten opzichte van derde benadeelden uitwerking behoudt tot aan
het terugsturen van de nummerplaat
(3).
(D.B.V. + PARTNERS VERZEKERINGEN N.V.
T. ASSURANTIES-GROEP JOSI, N.V.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
·
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1° VERZEKERING

W.A.M.·VERZEKERING - VERVREEMDING VAN HET VOERTUIG
- TERUGSTUREN VAN NUMMERPLAAT- GEVOLG T.O.V. DERDE-BENADEELDE.

2° WEGVERKEER -

INSCHRIJVING VAN
VOERTUIGEN - W.A.M.-VERZEKERING - VERVREEMDING VAN HET VOERTUIG - TERUGGEVOLG
STUREN VAN NUMMERPLAAT T.O.V. DERDE-BENADEELDE.

1o en 2° Uit de onderlinge samenhang
van art. 4bis W.A.M-wet 1 juli 1956 (1)
en art. 25bis, 2", K.B. 31 dec. 1953 (2),
(1) Thans art. 6 wet 21 nov. 1989.
(2) Art. 25bis K.B. 31 dec. 1953 werd vervangen bij art. 19 K.B. 11 jan. 1990. De te dezen
toepasselijke tekst is die zoals vervangen bij
art. 2 K.B. 26 april 1973.

ARREST

(A.R. nr. 8336)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1992 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;

Overwegende dat het arrest vaststelt : dat « garagist Gaban op 7
april 1978 met N.V. Herold een polis
afsloot - die effekt sorteerde met
ingang van 31 maart 1978 - ter
dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van elk voertuig dat de
nummerplaat 9 B 815 droeg (handelaarsplaat); dat op de verongelukte
Porsche bedoelde nummerplaat door
dhr. Gaban was aangebracht; dat
die polis met ingang van 15 april
1982, hetzij een maand na het ongeval, door de verzekeraar geannuleerd werd »;
'

Dat het oordeelt dat : « bij toepassing van artikel 33 van de Josi-polis
de uitwerking van de overeenkomst
geschorst wordt indien het verzekerde voertuig wordt vervreemd en niet
meteen vervangen wordt; (...); die
schorsing derhalve ingetreden is zeals bepaald in de polis, nadat dhr.
Cops zijn verzekeraar ter kennis
had gebracht dat de in artikel 33
van de polis geviseerde omstandigheden voorhanden waren; (...); de
schorsing effektief is ingetreden per
1 juni 1981 en dit rechtsfeit derden
tegenstelbaar is »;
{3) Zie voor wat de datum waarop de
W.A.M.-verzekering ingaat : Cass., 19 juni
1990, A.R. nr. 3729 (A.C., 1989-90, nr. 606).
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Dat het op grond van die overwegingen beslist dat « ten tijde van het
ongeval enkel de Herold-polis uitwerking had zodat er geen pluraliteit van tot dekking gehouden verzekeraars voorhanden is »;
Dat het zodoende het in het middel bedoelde verweer verwerpt en
de appelconclusie van eiseres beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel voor
het overige hiervan uitgaat dat :
1. het bestaan van de polis van de
verweerster sub 1 ten aanzien van
de derden-benadeelden nog uitwerking had op het ogenblik van het
ongeval, omdat het betrokken voertuig op het ogenblik van het ongeval
nog geldig ingeschreven was bij de
Dienst voor de Inschrijvingen van
de Voertuigen met de nummerplaat
9 KT 40; 2. artikel 33 van de polosvoorwaarden krachtens hetwelk de
polis een einde neemt bij de vervreemding van het verzekerde voertuig, een exceptie uitmaakt die,
krachtens artikel 6 van de W.A.M.wet van 1 juli 1956, niet tegenwerpelijk is aan de derden-benadeelden;
Overwegende dat, anders dan het
middel aanvoert, uit de onderlinge
samenhang van het te dezen toepasselijke artikel 4bis van de W.A.M.wet van 1 juli 1956, krachtens hetwelk geen voertuig ingeschreven en
toegelaten is op de openbare weg
dan na geldig verzekerd te zijn, en
het te dezen toepasselijke artikel
25bis, 2°, van het koninklijk besluit
van 31 december 1953 houdende de
reglementering van de inschrijving
van de r.notorvoertuigen en aanhangwagens, krachtens hetwelk de nummerplaat aan de Dienst van het
Wegverkeer r.noet worden teruggestuurd van zodra het voertuig niet
meer verzekerd is overeenkomstig
de wettelijke bepalingen betreffende
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de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen,
niet volgt dat de verzekering, waarvan het bestaan en de dekking van
het risico ten gevolge van de vervreemding van het motorvoertuig
een einde heeft genomen, ten opzichte van derde-benadeelden uitwerking behoudt tot aan het terugsturen van de nummerplaat;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat Cops, verzekeringner.ner van de verweerster
sub 1, de auto Porsche verkocht en
« dat bij toepassing van artikel 33
van de Josi-polis de uitwerldng van
de overeenkor.nst geschorst wordt indien het verzekerde voertuig wordt
vervreemd en niet meteen vervangen wordt », oordeelt « dat die
schorsing derhalve ingetreden is zoals bepaald in de polis, nadat dhr.
Cops zijn verzekeraar ter kennis
had gebracht dat de in artikel 33
van de polis geviseerde omstandigheden voorhanden waren » en « dat
de schorsing effektief is ingetreden
per 1 juni 1981 en dit rechtsfeit derden tegenstelbaar is »;
Dat het arrest met die overwegingen zijn beslissing naar recht verantwoordt dat « er geen pluraliteit
van tot dekking gehouden verzekeraars voorhanden is », zodat eiseres
en niet de verweerster sub 1 tot
dekking gehouden is;
Dat het r.niddel in zoverre niet
kan worden aangenomeri;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.
3 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. Wauters Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat~generaal - Advocaten :
mrs. Delahaye, Btitzler en Verbist.
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1° BESLAG TER -

ALGEMEEN - BESLAGRECHBEVOEGDHEID - BESLISSING OVER

DE RECHTEN DER PARTIJEN.

2° BEVOEGDHEID

EN AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BESLAGRECHTER - BESLISSING OVER DE RECHTEN DER
PARTIJEN.

1o en 2° De beslagrechter is niet bevoegd

om uitspraak te doen over een geschil
betreffende de rechten van de partijen
dat wei verband houdt met de tenuitvoerlegging maar dat niet gaat over de
rechtmatigheid en de regelmatigheid
van de tenuitvoerlegging (1). (Artt.
1395 en 1494 Ger.W.)
(VANDECASTEELE T. KNOCKAERT)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0016.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 december 1991
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Overwegende dat de beslagrechter, krachtens artikel 1395 van het
Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt
van de vorderingen betreffende de
bewarende beslagen en de middelen
tot tenuitvoerlegging; dat die middelen die zijn welke de schuldenaar
tot betaling dwingen langs de uitwinning van zijn goederen;
Dat de beslagrechter deel uitmaakt van de rechtbank van eerste
(1) Zie Cass., 29 sept. 1986, A.R. nr. 5012
(A.C., 1986-87, nr. 53); 28 sept. 1990, A.R. nr.
6925 (ibid., 1990-91, nr. 46); E. DIRIX en K.
BROECKX, Beslag {A.P.R.), nrs. 47 e.v.

Nr. 286

aanleg die, krachtens artikel 569, 5°,
van voormeld wetboek, bevoegd is
voor alle executiegeschillen; dat de
beslagrechter, uitgezonderd het geval dat hij of de partijen toepassing
maken van artikel 88, § 2, van dit
wetboek, bevoegd is voor alle niet
bij artikel 1395 van dit wetboek bepaalde executiegeschillen;
Dat de beslagrechter die, krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging, oordeelt of het beslag rechtmatig en regelmatig is; dat hij niet
vermag kennis te nemen van geschillen die wel verband houden
met de tenuitvoerlegging, maar niet
de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan betreffen; dat hij aldus
geen uitspraak vermag te doen over
de zaak zelf, behalve in de uitzonderingen die de wet uitdrukkelijk bepaalt;
Dat de beslagrechter die geadieerd is om kennis te nemen van
middelen van tenuitvoerlegging op
de goederen van de schuldenaar,
niet vermag uitspraak te doen over
de zaak zelf en in het bijzonder over
de rechten van de partijen waarover
is beslist in de titel op grond waarvan het betwiste uitvoerend beslag
is gelegd, ook al is geen toepassing
gemaakt van artikel 88, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de appelrechter
vaststelt dat « (verweerder) ( ...) dus
(op)komt tegen de tenuitvoerlegging
in zover betaling beoogd wordt van
verwijlintresten op de volledige
hoofdsom van 695.344 frank »;
Dat hij, na te hebben vastgesteld
dat de eerste rechter, op grand van
de afwezigheid van een verdelingsincident bedoeld in artikel 88, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek,
krachtens de algemene bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg
kennis nam van het geschil betref-
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fende de rechten van de partijen,
oordeelt << dat (derhalve) ook het
Hof thans in dezelfde mate bevoegd
is om over de rechten van partijen
uitspraak te doen »;

Nr. 287

Dat hij dienvolgens oordeelt dat
het arrest van het Arbeidshof te
Gent van 14 oktober 1985 brutobedragen toekent, dat eiser niet de
schuldeiser is van de werknemersbijdragen en van de bedrijfsvoorheffing
en dat het verzet van verweerder tegen het uitvoerend beslag voor wat
betreft de rente op het verschil tussen de som waartoe verweerder veroordeeld werd en de inhoudingen
die hij daarop heeft verricht of
moest verrichten, gegrond is;

1° INDEPLAATSSTELLING -

Overwegende dat het arrest, door
aldus over de zaak zelf te beslissen
en de opheffing te bevelen van het
door eiser gelegde uitvoerend beslag, artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

3e KAMER - 6 juni 1994

BEGRIP.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - BIJDRAGEN - SCHULDVORDERING
VAN DE R.S.Z. - OORZAAK - NIET-GEREGISTREERD AANNEMER OPDRACHTGEVER
HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK.

3° VERBINTENIS -

OORZAAK - SCHULDVORDERING VAN DE R.S.Z. - SOCIALE ZEKERHE!D- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- NIETGEREGISTREERD AANNEMER - OPDRACHTGEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK.

1° De gesubrogeerde oefent geen eigen

rechten uit, maar de rechten van degene in wiens plaats hij is getreden en
van wie hij de rechten bij wege van indeplaatsstelling heeft verkregen (1).
(Art. 1251, 3°, B.W.)

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige onderdelen van het middel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
3 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de
h.
Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

2° en 3° De oorzaak van de schuldvordering van de R.S.Z. jegens de niet-geregistreerde aannemer is het bestaan
van bij de wet bepaalde sociale-zekerheidsbijdragen; de oorzaak van de
schuldvordering van de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever, die in de
rechten van de R.S.Z. is getreden, is
bijgevolg het bestaan van de bij de
wet bepaalde sociale-zekerheidsbijdragen en niet het aannemingscontract
tussen de niet geregistreerde aannemer en de hoofdelijk aansprakelijke
opdrachtgever (2). (Art. 1251, 3°, B.W.;
art. 19, 4°ter, eerste lid, Hypotheekwet;
art. 23, § 1, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969.)
(1) Cass., 9 maart 1992, A.R. nr. 9283 (A.C.,
1991-92, nr. 354); zie H. DE PAGE, Traite elementaire, dee! III, 3de uitg., Brussel, 1967, nr.
551; Notes prises au com·s du Professeur P.
VAN 0MMESLAGHE, Dmit des obligations, dee] 4,
Brussel 1985, biz. 928; P. VAN 0MMESLAGHE,
Examen de jurisprudence concernant les obligations (1968 tot 1973) "• R.C.J.B., 1975, biz.
676, nr. 100.
(2) Zie Cass., 25 maart 1985, A.R. nr. 7255
(A.C., 1984-85, nr. 449); 6 jan. 1986, A.R. nr.
7497 (ibid., 1985-86, nr. 289).
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(FAILLISSEMENT DUFAYET ET SIMON B.V.B.A.
T. ATELIERS PONCIN ROGER ET CIE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.0037.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1992 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking van 16
maart 1994 van de eerste voorzitter
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1242, 1251, 3°, 1298 van het
Burgerlijk Wetboek, 7, 8, 19, 14°ter, inzonderheid eerste lid, van de wet van 16
december 1851 op de herziening van het
hypothecair stelsel, 23, § 1, van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, 444, 451, eerste lid, van boek
III, titel I, hoofdstuk II, van het Wetboek
van Koophandel, en miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel dat bij samenloop de niet-bevoorrechte schuldeisers
van een zelfde schuldenaar gelijk zijn,
doordat het arrest vaststelt dat « de
schuldvordering (van eiseres) tegen (verweerster) het saldo betreft van het werk
in onderaanneming dat zij aan de gefailleerde onderneming heeft toevertrouwd »; dat « die schuldvordering is
ontstaan uit het sluiten van het contract
van onderaanneming, zelfs als zij pas op
de dag van de vaststelling van het saldo
van het beiHndigde werk vast en opeisbaar is geworden >>; dat « de schuldvordering van (verweerster) bestaat uit het bedrag van de schulden van de gefailleerde
B.V.B.A. Dufayet et Simon aan de R.S.Z.,
ten belope van 50 pet. van de waarde
van het werk in onderaanneming, welk
bedrag (verweerster) heeft moeten betalen krachtens een beslissing die tussen
de partijen kracht en gezag van gewijsde
heeft »; dat « de gefailleerde vennootschap geen geregistreerde aannemer was
toen het contract van onderaanneming
werd gesloten >>; dat « bijgevolg toepassing wordt gemaakt van artikel 61 van
de wet van 4 augustus 1978 tot economi.sche herorientering dat een nieuw artikel 30 bis in de organieke wet op de
maatschappelijke zekerheid der werknemers heeft ingevoegd, dat bepaalt dat de
medecontractant van een dergelijke aan-
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nemer verplicht is bij iedere betaling
15 pet. van het bedrag in te houden en
hem de hoofdelijke verplichting jegens
de R.S.Z. oplegt tot betaling van de sodale schulden ten belope van 50 pet. van
de prijs van het werk dat hij moet uitvoeren >>; dat verweerster « de voormelde
verplichtingen heeft vervuld »; dat « zij
15 pet. van de rekening heeft betaald en
bij de R.S.Z. navraag heeft gedaan naar
de schulden waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk was •; dat de « R.S.Z. en (eiseres), nu het faillissement van Dufayet en
Simon op 6 november 1980 is uitgesproken, geen overeenstemming konden bereiken nopens die tweede betaling zodat,
nadat (eiseres) had bekomen dat de geldsommen bij haar in consignatie werden
gegeven, een (rechterlijke beslissing)
moet worden afgewacht om het juiste bedrag van de schuldvordering van de
R.S.Z. te bepalen en ook het gedeelte
van het geconsigneerde bedrag dat (eiseres) moest teruggeven »; dat « het bedrag
van de schuldvordering van (verweerster) 3.361.189 frank bedraagt »; dat « het
bedrag in hoofdsom van de schuldvordering van (eiseres) 3.491.486 frank bedraagt »; dat « een gedeelte van het creditsaldo ten voordele van (eiseres):
91.297 frank (3.452.486 frank, geconsigneerde bedrag - 3.361.198 frank) in consignatie is gebleven bij de curator op een
genummerde rekening die intrest oplevert >>; dat « het overige creditsaldo :
39.000 frank (3.491.486 frank, bedrag van
de eindschuldvordering
3.452.486
frank, geconsigneerd bedrag) moet worden vermeerderd met de interest vanaf
de dag waarop het is gevorderd »; en ten
slotte dat « die interest gekapitaliseerd
moet worden op 27 maart 1991, de dag
van de vordering >>, en vervolgens << de
schuldvergelijking doorvoert tussen de
schuldvorderingen in hoofdsom van (verweerster) (3.361.189 frank) en van (eiseres) qualitate qua (3.491.486 frank) en de
intrest » en verweerster bijgevolg veroordeelt om, niet haar gehele schuld maar
« het verschil van 130.297 frank aan eiseres te betalen, na aftrek van het saldo
van 91.297 frank dat in consignatie is gegeven bij (eiseres) en dat zij, vermeerderd met de intrest, bij de activa van het
faillissement zal voegen », en de << gerechtelijke interest op 39.000 frank van
25 mei 1987 tot 27 maart 1991; de genoemde interest kapitaliseert op 27
maart 1991 en (verweerster) veroordeelt
tot de interest tegen de wettelijke rentevoet op 39.000 frank en op het bedrag
van de gekapitaliseerde interest, van 27
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maart 1991 tot de dag van de volledige
betaling », op grand dat « het beginsel
van de hoofdelijkheid in werking treedt
op het tijdstip waarop het contract met
de niet-geregistreerde aannemer is gesloten », dat « met betrekking tot de in artikel 30bis (van de organieke wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der
werknemers) bedoelde sociale bijdragen,
het beginsel van de hoofdelijkheid vanaf
het sluiten van het contract bestaat »;
dat « de schuldvordering van de R.S.Z.
jegens de contractant wordt gewaarborgd door het voorrecht van artikel
19-4°ter, eerste lid van de Hypotheekwet
zodat de contractant die zijn verbintenis
jegens de R.S.Z. heeft uitgevoerd wettelijk in de plaats treedt van de Dienst, tot
beloop van hetgeen hij heeft betaald en
derhalve diens voorrecht kan doen gelden in het faillissement van de aannemer »; dat « uit die beginselen logischerwijze volgt dat de opdrachtgever tot
betaling van die schuld is gehouden vana£ het sluiten van het aannemingscontract met een niet-geregistreerd aannemer, door het sluiten van het contract en
tot beloop (50 pet.) van de financitHe
grenzen van dat contract waaraan de
wet een gevolg van gedeeltelijke hoofdelijkheid jegens de R.S.Z. hecht »; dat « de
oorzaak van de schuldvordering van
(verweerster) jegens het faillissement
dus het wederkerig contract d.d. 20 november 1979 is »; dat « die schuldvordering vanaf die dag zeker en bepaalbaar
was (50 pet. van de waarde van het
werk) »; dat « aldus uit de gegevens van
de zaak blijkt dat de schuldvordering
van (eiseres) en die van (verweerster)
nauw samenhingen waardoor schuldvergelijking verantwoord was »; dat « bij de
beoordeling van de samenhang die leidt
tot schuldvergelijking, niet noodzakelijk
moet worden vastgesteld dat beide
schuldvorderingen uit hetzelfde door de
partijen gewilde contractuele beding zijn
ontstaan, met uitsluiting van de gevolgen
die de wet aan het contract verbindt,
zelfs tegen de wil van de partijen, zij het
als sanctie en/of om hen van het sluiten
van het contract te weerhouden »; dat
« de schuldvordering van (verweerster) is
ontstaan op de dag waarop het contract
van 20 november 1979 is gesloten »; dat
« zij vanaf die datum bepaalbaar is en
op de dag van het faillissement .. is bepaald »; dat « de artikelen 444 van het
Wetboek van Koophandel en 1298 van
het Burgerlijk Wetboek dus geen schuldvergelijking beletten tussen samenhangende schulden die v66r het faillisse-
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ment zijn ontstaan •; dat « de interest
van de in vergelijking gebrachte bedragen in vergelijking worden gebracht »,
terwijl, eerste onderdeel, de schuldvordering van de medecontractant van een
niet-geregistreerd aannemer jegens het
faillissement van die aannemer, wanneer
hij krachtens artikel 1251, 3°, van het
Burgerlijk Wetboek, in de rechten treedt
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, niet uit het aannemingscontract
ontstaat maar uit de toepassing van 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 en
van artikel 19-4°ter, eerste lid, van de
Hypotheekwet van 16 december 1851;
daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de oorzaak van de schuldvordering van verweerster, die in de rechten van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid jegens de gefailleerde vennootschap is getreden, « de op 20 november 1979 gesloten wederkerige overeenkomst is », de wettelijk geregelde indeplaatsstelling miskent (schending van
artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wethoek), de artikelen 23, § 1, van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders en 19, 4°ter, eerste lid, van de
Hypotheekwet van 16 december 1851
schendt en de bindende kracht miskent
van de op 20 november 1979 gesloten wederkerige overeenkomst, door daaraan
een gevolg te geven die zij wettelijk tussen de partijen niet heeft (schending van
artikelll34 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat betreft het eerste onderdeel:
Over beide door verweerster opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid : enerzijds, het middel geeft
niet aan waarin artikel 23, § 1, van
de wet van 27 juni 1969 is geschonden en, anderzijds, die bepaling
heeft niets te maken met de aangevoerde grief :
Overwegende dat dit onderdeel
het arrest verwijt dat het beslist dat
de oorzaak van de schuldvordering
van verweerster, die in de rechten
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is getreden, het contract
van 20 november 1979 is en niet de
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toepassing van artikel 23, § 1, van
de wet van 27 juni 1969, dat bepaalt
dat de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bijdrage van de werknemer, die bij iedere betaling van het loon wordt
ingehouden, is verschuldigd, samen
met de zijne; dat dit onderdeel daaruit afleidt dat het arrest die bepaling schendt;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest en van het beroepen vonnis, die het over~eemt,
blijkt : dat eiseres, curator m het
faillissement van de vennootschap
Dufayet en Simon, de veroordeling
van verweerster vroeg in de betaling
van de prijs van het werk dat zij in
onderaanneming aan de genoemde
vennootschap had toevertrouwd; dat
de vennootschap Dufayet et Simon
niet geregistreerd was als aannemer
voor de toepassing van artikel 30bis
van de wet van 27 juni 1969 en dat
verweerster, die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de bijdragen die haar medecontractant
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is verschuldigd, ingevolge
dat artikel 30bis, door het arbeidsgerecht tot die betaling is veroordeeld,
na de uitspraak van het faillissement van de vennootschap Dufayet
en Simon; dat verweerster voor de
bodemrechters heeft betoogd dat
haar schuld aan de gefailleerde vennootschap door schuldvergelijking
was tenietgegaan ten belope van
haar betaling aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid als hoofdelijke borg voor die vennootschap;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat verweerster wettig in de
rechten is getreden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ten
belope van het door haar betaalde
bedrag;
Dat het arrest oordeelt dat de oorzaak van de schuldvordering van
verweerster jegens de gefailleerde
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vennootschap het contract van onderaanneming is dat zij met
laatstgenoemde heeft gesloten, dat
zij dus v66r het faillissement is ontstaan en dat er aldus tussen die
schuldvordering en die van de curator, die dezelfde oorzaak heeft, een
nauwe samenhang bestaat waardoor
schuldvergelijking verantwoord is;
Dat het arrest bijgevolg beslist
dat de artikelen 444 van het Wethoek van Koophandel en 1298 van
het Burgerlijk Wetboek die schuldvergelijking niet in de weg staan;
Overwegende dat verweerster, die
in de rechten van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid is getreden,
geen eigen rechten uitoefende, maar
de rechten van de genoemde dienst
die zij door indeplaatsstelling heeft
verkregen; dat die rechten, die gegrond zijn op de artikelen 23, § 1,
van de wet van 27 juni 1969 en 19,
4°ter eerste lid, van de wet van 18
dece~ber 1851, voortvloeien uit de
arbeidsverhouding die tussen de
vennootschap Dufayet et Simon, aan
de sociale zekerheid onderworpen
werkgever, en de door haar tewerkgestelde werknemers heeft bestaan;
dat zij niets te maken hebben met
het contract van onderaanneming
tussen die vennootschap en verweerster;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de oorzaak van verweersters schuldvordering dat contract van onderaanneming is, de gevolgen van de indeplaatsstelling
miskent en artikel 1251, 3°, van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder het tweede en het derde onderdeel te moeten
onderzoeken, die tot geen ruimere
vernietiging kunnen leiden; vernietigt het bestreden arrest, behalve in
zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hager beroep; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
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van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en Iaat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
6 juni 1994 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Van Ommeslaghe.
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4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN
- BEGRIP.

DUBBELZINNIGE REDENEN

1° De grand van niet-ontvankelijkheid,
die tegen een middel is opgeworpen en
afgeleid is uit een gebrek aan belang
van dat middel omdat de beslissing
naar recht is verantwoord door een
overweging waarop de eiser in cassatie
geen kritiek oefent, kan niet worden
aangenomen wanneer het middel zelf
die overweging bekritiseert (1).
2° De tegen een cassatiemiddel opgewor-

pen grand van niet-ontvankelijkheid,
hierin bestaande dat een ten overvloede gegeven reden van het bestreden
arrest wordt bekritiseerd, mist feiteJijke grondslag wanneer blijkt uit de
vermeldingen van dat arrest dat de
door het middel bekritiseerde reden
niet ten overvloede is gegeven (2).
Nr. 288

3°

KAMER -

6 juni 1994

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWORPEN EN AFGELEID UIT HET GEBREK AAN BELANG- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HIEROP GESTEUND DAT DE
BESLISSING NAAR RECHT IS VERANTWOORD
DOOR EEN DOOR ElSER NIET BEKRITISEERDE
OVERWEGING - MIDDEL DAT ZELF KRITIEK
OEFENT OP DIE OVERWEGING - GEVOLG.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWORPEN EN HIERUIT AFGELEID
DAT EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN
VAN HET BESTREDEN ARREST WORDT BEKRITISEERD - BESTREDEN ARREST - VERMELDINGEN - GEVOLG - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID MIST FEITELIJKE GRONDSLAG.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - BEGRIP EN
AARD VAN EEN REDEN - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN
- BEGRIP.

3° De aangevoerde tegenstrijdigheid in
de redenen waarvan het onderzoek onderstelt dat het Hof wetsbepalingen
uitlegt waarvan de bestreden beslissing toepassing maakt, staat niet gelijk met een gebrek aan redenen en
houdt dus geen verband met het vormvoorschrift van art. 97 Gw. (3). (Art. 97
Gw.; art. 149 Gecoord. Gw. 17 feb.
1994)
4° Een beslissing is gegrond op dubbel-

zinnige redenen, wanneer die redenen
op verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en wanneer zij volgens
een of meer van die uitleggingen naar
recht is verantwoord maar volgens een
of meer andere niet (4). (Art. 97 Gw.;
art. 149 Gecoord. Gw. 17 feb. 1994.)
(1) Cass., 14 sept. 1981, A.R. nr. 6295 (A.C.,
1981-82, nr. 34).
(2) Zie Cass., 21 juni 1973 (A.C., 1973, 1031):
30 sept. 1976 (ibid., 1977, 126).
(3) Cass., 9 dec. 1993, A.R. nr. 9660 (A.C.,
1993, nr. 512); 13 jan. 1994, A.R. nr. 9627, supra, nr. 16.
(4) Cass., 22 april 1983, A.R. nr. 3612 (A.C.,
1982-83, nr. 462) en de cone!. van proc.-gen.
Krings, biz. 1022 e.v., inz. biz. 1026 en 1027;
23 juni 1988, A.R. nrs. 7998-8078 (ibid., 1987-88,
nr. 661); 18 april1994, A.R. nr. S.93.0148.F, supra,
nr. 185, met cone!. O.M.
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(HELAERS
OEUVRES SOCIALES DES T.T. » V.Z.W.)
ARREST ( vertaling)
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Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

(A.R. nr. C.93.0126.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter van 23 maart 1994
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;

Over het derde middel,
Wat betreft het derde onderdeel :
In zoverre dit onderdeel is afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek:
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het middel oefent kritiek op
een ten overloede gegeven reden
van het arrest :
·
Overwegende dat in de grond van
niet-ontvankelijkheid wordt betoogd
dat « het arrest hoofdzakelijk gegrond is op het feit dat het overwerk niet is aangetoond en op het
feit dat eiser zijn vordering juridisch niet voldoende onderbouwd
heeft »;
.
.
Overwegende dat, enerzijds, het
middel kritiek oefent op de in de
grond van niet-ontvankelijkheid
aangewezen eerste reden van het
arrest; dat, anderzijds, de in de
grond van niet-ontvankelijkheid
aangewezen tweede reden van het
arrest, aileen een besluit van het
hof van beroep uitmaakt, dat noodzakelijk verbonden is met de door
het middel bekritiseerde motieven;

Over bet tweede middel : schending ·
van de artikelen 3, § 3, 1°, en 29 van de
Arbeidswet van 16 maart 1971, in hun
oorspronkelijke versie, 1134, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1
van het koninklijk besluit van 27 oktober
1967 betreffende de arbeidsduur van de
werknemers die tewerkgesteld worden
door de Regie van Telegrafie en Telefonie, 97 (oud} van de Grondwet, van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging en, voor zoveel als nodig, van
artikel 1, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 29 augustus 1975 betreffende
de bezoldiging van overwerk verricht
door sommige personeelsleden van de
Regie van Telegrafie en Telefonie bekleed met een leidende functie of met
een vertrouwenspost,
doordat het arrest eisers vordering tot
betaling van de bezoldiging voor overuren afwijst, op grand dat: « artikel 3
van de wet van 16 maart 1971 zegt dat
de bepalingen die de zondagsrust en de
arbeidsduur betreffen niet van toepassing zijn op de werknemers die door de
Koning zijn aangewezen als personen
welke met een leidende functie of een
vertrouwenspost zijn bekleed; het koninklijk besluit van 27 oktober 1967, dat
krachtens artikel 65 van de wet van 16
maart 1971 van kracht blijft, bepaalt dat
directeurs van tehuizen worden beschouwd als personen welke met een leidende functie en een vertrouwenspost
zijn bekleed; de door (eiser) uitgeoefende
redelijkerwijze
gelijkgesteld
functie
moet worden met die van een directeur
van een .tehuis; de beperkende wetsbepalingen inzake · zondagsrust en arbeidsduur derhalve te dezen niet van toepassing zijn en geen grondslag kunnen
vormen voor de vorderingen van (eiser);
eiser - bij het aanvoeren van de toepassing van het koninklijk besluit van 29
augustus 1975 betreffende de bezoldiging
van overwerk verricht door sommige
personeelsleden van de R.T.T. bekleed
met een leidende functie of met een vertrouwerispost - klaarblijkelijk vergeet
dat : - dat besluit sensu stricto alleen
van toepassing is op de personeelsleden
van de regie van telegrafie en telefonie
terwijl (eiser) tijdens de litigieuze perio-
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de in dienst was van een v.z.w. met een
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid »,

terwijl, ...
vierde onderdeel, het arrest, dat eisers
vordering afwij st in zoverre zij gegrond
was op de wet van 16 maart 1971, op zijn
toestand het koninklijk besluit van 27
oktober 1967 toepast, dat aileen betrekking heeft op de werknemers die tewerkgesteld worden door de Regie van Telegrafie en Telefonie, en tegelijkertijd
eisers vordering afwijst in zoverre zij gegrond was op het koninklijk besluit van
29 augustus 1975 op grond dat hij niet tewerkgesteld was door de Regie van Telegrafie en Telefonie, alleszins tegenstrijdig en dubbelzinnig is en het Hof niet in
staat stelt de wettelijkheid te toetsen
van de beslissing dat eiser geen aanspraak kan maken op de betaling van
overuren; die tegenstrijdigheid en die
dubbelzinnigheid gelijkstaan met het
ontbreken van redenen; het arrest bijgevolg artikel 97 (oud) van de Grondwet
schendt:

Wat betreft het vierde onderdeel:
Overwegende dat, enerzijds, het
onderzoek van de in dit onderdeel
aangevoerde tegenstrijdigheid in de
redengeving onderstelt dat het Hof
het door het arrest toegepaste koninklijk besluit van 27 oktober 1967
betreffende de arbeidsduur van de
werknemers die tewerkgesteld worden door de R.T.T. uitlegt; dat die
grief niet gelijkstaat met een gebrek
aan redenen en dus geen verband
houdt met de in het oude artikel 97
van de Grondwet opgelegde regel;
Overwegende dat, anderzijds, een
beslissing gegrond is op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen
op verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en wanneer zij valgens een of meer van die uitleggingen naar recht is verantwoord maar
volgens een of meer andere niet; dat
dit onderdeel niet preciseert of de
beslissing vatbaar is voor verschillende uitleggingen en of zij volgens
een van die uitleggingen al dan niet
ontwettig is; dat de grief bijgevolg
niet gegrond is op een gebrek aan
redengeving;
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Dat dit onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder het derde
onderdeel van het tweede middel en
het eerste onderdeel van het derde
middel te moeten onderzoeken, die
tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden, vernietigt het bestreden
arrest, in zoverre het om uitspraak
te doen over de vordering tot betaling van achterstallige bezoldigingen
voor overuren, de toepassing afwij st
van het koninklijk besluit van 29 augustus 1975 betreffende de bezoldiging van overwerk verricht door
sommige personeelsleden van de
R.T.T. bekleed met een leidende
functie of met een vertrouwenspost,
beslist dat eiser geen overwe:rk
heeft verricht in de zin van dat koninklijk besluit en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; 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.
6 juni 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Grotendeels gelijkluidende conclusie (5) van de
h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn.

{5) Het O.M. concludeerde eveneens tot de
gedeeltelijke vernietiging, maar oordee!de dat
het bestreden arrest diende te worden vernietigd in zoverre het arrest, om uitspraak te
doen over de betaling van achterstallig loon
voor overuren, geen toepassing maakte van
het K.B. 29 aug. 1975 betreffende de bezoldiging van overwerk verricht door sommige personeelsleden van de R.T.T. bekleed met een
leidende functie of met een vertrouwenspost
en in zoverre het arrest uitspraak deed over
de kosten, en dat het cassatieberoep voor het
overige diende te worden verworpen. Volgens
het O.M. had het bestreden arrest elke toepassing van het K.B. van 29 aug. 1975 afgewezen.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE WILLEKEURIG ONTSLAG - WERKMAN - BEGRIP - GEDRAG - NIET FOUTIEF GEDRAG.

Niet willekeurig is het ontslag om redenen die betrekking hebben op het gedrag van de werkman, zelfs als dat gedrag niet foutief is (1). (Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(•

LABORATORIES
STEROP
T. DE BAERDEMAEKER)

B.V.B.A.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. S.93.0131.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 1993 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over de door verweerster tegen
het middel aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkheid : gemis aan belang;
Overwegende dat uit de gebruikte
bewoordingen en de context van het
arrest volgt dat het arbeidshof, op in
het middel niet bekritiseerde granden, beslist heeft dat verweerster,
door de haar opgedragen taak niet
te vervullen, geen fout had begaan;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet zonder voorafgaand onderzoek van het middel kan worden
aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat onder willekeurige afdanking, in de zin van artikel
63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
moet worden verstaan de afdanking
om redenen die geen verband houden met het gedrag van de werkman;
(1) Zie Cass., 8 dec. 1986, A.R. nr. 5353 (A.C.,
1986-87, nr. 211); 17 feb. 1992, A.R. nr. 7668
(ibid., 1991-92, nr. 316).
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster is afgedankt
omdat ze geweigerd had « te helpen
bij het onderhoud van haar werkplaats »;
Dat het beslist dat die afdanking
willekeurig is, op grond dat « ze nogal lichtvaardig gebeurd is naar
aanleiding van een toevallig en onbelangrijk voorval » en dat << het belang van de grief niet derwijze is
aangetoond dat hieruit zou kunnen
worden afgeleid dat het gedrag van
(verweerster) zelfs maar laakbaar
was of te wensen overliet »;
Dat het arrest uit de vermeldingen ervan niet wettig heeft kunnen
afleiden dat de afdanking van verweerster geen verband hield met
haar gedrag en dus willekeurig was;
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
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
6 juni 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - AndersJuidende conclusie (2) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Delahaye en Draps.

(2) Het O.M. besloot tot verwerping. Het oordeelde dat de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat het middel zonder
belang was, diende te worden aangenomen.
Volgens het O.M. oefende het middel aileen
kritiek op ten overvloede gegeven redenen van
het bestreden arrest. Het O.M. wees erop dat
het arrest, bij het onderzoek van verweersters
gedrag, oordeelde dat eiseres niet aantoonde
dat verweerster wettelijk, reglementair of contractueel verplicht was te waken over de netheid van de metalen profielen van de wanden
in de werkplaats. Volgens het O.M. volstond
die overweging, die betrekking had op de reden van het ontslag en die door het middel
niet werd bekritiseerd, om de beslissing te verantwoorden.
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1° DIENSTPLICHT -

VRIJSTELLING EN
VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE
GROND - TABEL ALS BIJLAGE K.B. 5 NOV.
1971 - AANDOENING MET ONGESCHIKTHEID
TOT GEVOLG - VOORWAARDEN - ERNST GRAAD - AARD - HERKEURINGSRAAD - BEOORDELING - FEITELIJKE BEOORDELING ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FE!TENRECHTER.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
DIENSTPLICHTZAKEN - VRIJSTELLING EN
VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE
GROND - TABEL ALS BIJLAGE BIJ K.B. 5 NOV.
1971 - AANDOENING MET ONGESCHIKTHEID
TOT GEVOLG - VOORWAARDEN - ERNST GRAAD - AARD - HERKEURINGSRAAD - BEOORDELING - FEITELIJKE BEOORDELING.

1° en 2° Wanneer een aandoening, krach-

tens de tabel bij K.B. 5 nov. 1971, enkel bij een bepaalde graad of ernst ongeschiktheid voor de militaire dienst
tot gevolg heeft, beoordeelt de herkeuringsraad zulks in feite en derhalve op
onaantastbare wijze (1). (Art. 14, § 3,
Dienstplichtwet; art. 1 K.B. 5 nov.
1971.)
(L ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. M.94.0008.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 november 1993
gewezen door de herkeuringsraad
van de provincie Brabant;
Over het middel: schending van artikel 14, §§ 1 en 3, van de bij koninklijk
besluit van 30 april 1962 gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten, van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 5 november 1971
(1) Zie Cass., 5 dec. 1973 (A.C., 1974, 391); 26
jan. 1981, A.R. nr. M.28l.F (ibid., 1980-81, nr.
304); zie oak Cass., 22 mei 1989, A.R. nr.
M.480.F (ibid., 1988-89, nr. 540); 9 nov. 1992,
A.R. nr. M.557.F (ibid., 1991-92, nr. 723).
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tot vaststelling van de keuringscriteria
inzake lichamelijke geschiktheid voor de
militaire dienst van de dienstplichtigen
evenals voor de dienst van de andere militairen en van het personeel van de
rijkswacht, gewijzigd bij de artikelen 1
en 2 van het koninklijk besluit van 16
mei 1978 tot wijziging van voornoemd
koninklijk besluit van 5 november 1971,
vroeger genoemd : koninklijk besluit tot
wijziging van de reglementering betreffende de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire
dienst, de dienstnemingen en de wederdienstnemingen, van de punten 1, 2, 3, 4
en 5 van deel I « Algemeenheden » van
de tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid voor de militaire dienst van de
dienstplichtigen, evenals voor de dienst
van de andere militairen en van het personeel van de rijkswacht, en die als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit
van 5 november 1971, gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 16
mei 1978, alsook van rubriek nr. 1213
van de tabel,
doordat eiser geschikt is bevonden
voor de dienst op grond dat « uit het geneeskundig verslag van de door de diplomatieke of consulaire ambtenaar aangewezen geneesheer blijkt dat (eiser) lijdt
aan een aandoening die vermeld staat in
de bij het gewijzigde koninklijk besluit
van 5 november 1971 gevoegde tabel van
de ziekten en Iichaamsgebreken die aanJeiding geven tot ongeschiktheid van de
miliciens voor de militaire dienst; dat de
beide geneesheren van de raad van mening zijn dat na onderzoek van het medisch dossier is gebleken dat de betrokkene niet dermate aan de bovenvermelde aandoening lijdt dat hij volledig
ongeschikt zou zijn voor de militaire
dienst; dat de raad meent over voldoende
gegevens te beschikken om terzake met
kennis van zaken uitspraak te kunnen
doen; dat de raad zich, na onderzoek van
het medisch dossier, kan aansluiten bij
de bevindingen van de twee geneesheren
van de raad »,

terwijl, eerste onderdeel, uit de bevindingen van het verslag van de geneesheren van de raad blijkt dat eiser leed aan
een aandoening uit rubriek 1213 « aandoeningen van de wervelzuil » in de tabel der ziekten en lichaamsgebreken die
aanleiding geven tot ongeschiktheid van
de miliciens voor de militaire dienst,
evenals voor de dienst van de andere militairen en van het personeel van de
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rijkswacht; de onder die rubriek vermelde aandoeningen, blijkens de vermeldingen in kolom 7, ongeschiktheid voor de
dienst tot gevolg hebben; punt 5 van dee!
I « Algemeenheden " van die tabel immers vermeldt dat een kruis in kolom 7
duidt op ongeschiktheid, volgens de aanwijzingen in kolom 4; krachtens punt 3
van deel I « Algemeenheden » van die tabel, de inhoud van de tabel en de bijkomende preciseringen en onderrichtingen
een gebiedend karakter hebben, zodat de
herkeuringsraad, zodra hij vaststelt dat
een dienstplichtige lijdt aan een aandoening die, volgens de vermeldingen van
die tabel, ongeschiktheid tot gevolg
heeft, niet bevoegd is om te oordelen of
de dienstplichtige, in weerwil van die
vaststelling, toch geschikt is voor de
dienst; de bestreden beslissing, zodra zij
uitdrukkelijk vaststelt dat « de aangevoerde aandoening vermeld staat in de
bij het gewijzigde koninklijk besluit van
5 november 1971 gevoegde tabel der
ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst "• de aanvraag van verzoeker niet zonder alle in
het middel vermelde bepalingen te
schenden kan afwijzen op grand« dat de
betrokkene evenwel niet dermate aan de
aangevoerde aandoening lijdt dat hij volledig ongeschikt zou zijn voor de militaire dienst >>;
tweede onderdeel, het, afgezien van
het verslag van de twee geneesheren van
de raad, niet mogelijk is om aan de hand
van de bestreden beslissing die vaststelt
dat eiser leed aan een aandoening, vermeld in de bij het koninklijk besluit van
5 november 1971 gevoegde tabel der
ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst, zonder
evenwel de rubriek te preciseren waaronder die aandoening valt, na te gaan of
de herkeuringsraad bevoegd was te oordelen over de geschiktheid van eiser
voor de dienst en derhalve niet naar
recht verantwoord is (schending van alle
in het middel vermelde bepalingen) :
'

Overwegende dat de bestreden beslissing verwij st naar het verslag
van de twee geneesheren van de
herkeuringsraad, naar de bevindingen waarvan de raad zich aansluit;
dat uit het verslag blijkt dat de aandoening waaraan eiser lijdt vermeld
staat in rubriek 1213 van de tabel,
die als bijlage gevoegd is bij het ko-

ninklijk besluit van 5 november
1971 tot vaststelling van de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire dienst;
Overwegende dat in rubriek 1213
onder kolom 7 een kruis staat dat,
blijkens punt 5 van deel I, Algemeenheden van de tabel, duidt op
<< ongeschiktheid, volgens de aanwijzingen in kolom 4 >>; dat uit de aanwij zingen in kolom 4 van rubriek
1213 volgt dat de onder die rubriek
vermelde aandoeningen enkel bij
een bepaalde graad of ernst
ongeschiktheid tot gevolg hebben;
Dat bijgevolg de herkeuringsraad
in feite oordeelt of die aandoeningen aanleiding geven tot ongeschiktheid voor de militaire dienst;
Overwegende dat de herkeuringsraad de beslissing op de in het middel weergegeven gronden naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

6 juni 1994 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Delahaye.
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1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - EXPLOOT- BETEKENING AAN
DE PROCUREUR DES KONINGS HElD.

GELDIG·

-_- ,-] _l-==-----
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2° RECHTBANKEN

Dat "het middel niet kan worden
aangenomen;

3° STRAFVORDERING -

7 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: mevr. Bourgeois - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (2) van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. De Roeck, Gent.

STRAFZAKEN STRAFVORDERING ADIEREN VAN DE
STRAFRECHTER- DAGVAARDING- BETEKENING ONGEDAAN.
CORRECTIONELE RECHTBANK EN POLITIERECHTBANK DAGVAARDING - BETEKENING ONGEDAAN GEVOLG.

1o De betekening aan de procureur des

Konings overeenkomstig art. 40, tweede lid, Ger. W., is ongedaan wanneer
degene aan wie betekend wordt, is ingeschreven in het bevolkingsregister
van een gemeente in Belgie (impliciete
oplossing). (Art. 40, laatste lid, Ger.W.)
2" en 3" De onregelmatige betekening

van de dagvaarding om voor de correctionele rechtbank te verschijnen doet
geen afbreuk aan het feit dat de strafrechter geadieeerd is (1).
(DANNY MORTIER)
ARREST
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(A.R. nr. 7267)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het eerste middel :
Overwegende dat de onregelmatigheid van de dagvaarding van 14
augustus 1991 om te verschijnen
voor de Correctionele Rechtbank te
Gent, omdat deze betekend was aan
de procureur des Konings, hoewel
eiser op een vaste woonplaats te
Gent ingeschreven was, geen afbreuk doet aan het feit dat de strafrechter geadieeerd was; dat eiser te
dezen zijn recht van verdediging
heeft uitgeoefend door tegen het te
zijnen laste uitgesproken verstekvonnis verzet aan te tekenen;
{1} Zie Cass., 17 jan. 1990, A.R. nr. 7793
(A.C., 1989-90, nr. 308}; 15 sept. 1993, A.R. nr.
P.93.0234.F (ibid., 1993, nr. 349}.

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT - AARD VAN
HET MISDRIJF BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ EEN MISDAAD WORDT
GECORRECTIONALISEERD
VONNISGERECHT OAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
OMDAT DE RAADKAMER EEN WANBEDRIJF
HEEFT VERWEZEN - VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING VAN HET VONNISGERECHT.

Wanneer een gerechtelijk onderzoek gevoerd is over een wettelijk als misdaad
omschreven feit en het onderzoeksgerecht voor het aan zijn beoordeling
Noot arrest nr. 291 :
{2} Het , O.M. was van mening dat de dagvaarding rechtsgeldig was betekend aan de
procureur des Konings nu bleek dat volgens
de gegevens van het strafdossier eiser op 20
maart 1990 ambtshalve afgevoerd was uit het
bevolkingsregister van de stad Gent, dat de
procureur des Konings op 31 juli 1991 een gerechtsdeurwaarder opdracht gaf de dagvaarding te betekenen « op onbekende woonst »,
dat eiser op 8 augustus 1991 opnieuw ingeschreven werd in het bevolkingsregister van
de stad Gent, en de gerechtsdeurwaarder op
14 augustus 1991 het exploot betekende overeenkomstig art. 40, tweede.lid, Ger.W.
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overgelegde feit verzacbtende omstandigbeden in acbt neemt bij de verwijzing van de verdacbte naar de correctionele recbtbank, dan is die recbtbank regelmatig belast met de beoordeling, aan de zijde van de beklaagde,
van voormeld misdrijf, ook al vermeldt
de vordering van bet openbaar ministerie tot regeling van de recbtspleging
in de tekst van de tenlastelegging niet
de omstandigbeid die bet wanbedrijf
tot misdaad maakt; bet Hoi vernietigt
de beslissing van bet vonnisgerecht
dat zicb onbevoegd verklaart (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL INZAKE OSHINIBOSI)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0621.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 4 mei 1994 ingediend door
de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Brussel;
Overwegende dat op 31 oktober
1993 de procureur des Konings te
Brussel de onderzoeksrechter vorderde een gerechtelijk onderzoek in
te stellen tegen de genaamde Oshinibosi Abdelramoni wegens << onwettig bezit van verdovende middelen
+ omstandigheid daad van deelneming aan de bedrijvigheid van een
vereniging »; dat de onderzoeksrechter op zelfde datum de verdachte ondervroeg en in verdenking stelde
van << onwettig bezit en invoer van
verdovende middelen met de verzwarende omstandigheid dat het
misdrijf deel uitmaakt van de hoofdof bijkomende bedrijvigheid van een
vereniging, als dader of mededader »; dat de verdachte op dezelfde
verdenking voorlopig werd aangehouden;
(1) Het hof van beroep had geoordeeld bij
een op 29 maart 1994 gewezen arrest (R. W.,
1994-95, 162), dat de raadkamer bij vergissing
een. wanbedrijf heeft gecorrectionaliseerd met
aanneming van verzachtende omstandigheden,
en dat die beschikking van de raadkamer niet
kan dienen als rechtsgeldige correctionalisatie
van de ten laste gelegde feiten die als misdaad
te kwalificeren zijn.
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Overwegende dat aldus de onderzoeksrechter werd geadieerd met
feiten die overtreding zijn van de
artikelen 2bis, §§ 1 en 3b, van de
wet van 24 februari 1921 betreffende
het verhandelen van giftstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, zijnde feiten wettelijk gekwalificeerd als misdaad;
Overwegende dat uit de voormelde vordering van het openbaar ministerie, de stukken van het gerechtelijk vooronderzoek en de motivering van de vordering van het openbaar ministerie tot regeling van de
rechtspleging blijkt dat het onderzoeksgerecht de rechtspleging diende te regelen wegens het zoals voormeld omschreven strafbaar feit; dat
de niet-vermelding van de tekst van
artikel 2bis, § 3b, van de wet van 24
februari 1921 in de laatstvermelde
vordering daaraan niets afdoet;
Overwegende dat het onderzoeksgerecht voor de aan zijn beoordeling
overgelegde feiten, wettelijk als misdaad omschreven, regelmatig verzachtende omstandigheden in acht
nam en de verdachte verwees naar
de correctionele rechtbank;
Dat dientengevolge de correctionele rechtbank regelmatig werd belast
met de beoordeling in hoofde van de
beklaagde van overtreding van artikel 2 bis, §§ 1 en 3 b, van de wet van
24 februari 1921;
Dat de appelrechters zich ten onrechte onbevoegd verklaren;

Om die redenen, vernietigt het op
29 maart 1994 gewezen arrest van

het Hof van Beroep te Brussel; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
7 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluideride
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.
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ARREST

(A.R. nr. P.94.0628.N)
1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - ART. 416 SV. - BESLISSING INZAKE
BEVOEGDHEID - BEGRIP.

2° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID - BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - HOGER BEROEP VAN DEVERDACHTE- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest eisers
hager beroep tegen de beschikking
van de raadkamer van de rechtbank
van eeste aanleg, waarbij hij naar
de correctionele rechtbank wordt
verwezen, niet ontvankelijk verklaart;

1o Onder arresten of vonnissen inzake

bevoegdheid in de zin van art. 416 Sv.,
moeten worden verstaan de beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan
over een door partijen opgeworpen geschil inzake bevoegdheid van het met
de kennisneming belaste rechtscollege,
alsook de arresten of vonnissen waarbij de rechter zich ambtshalve onbevoegd verklaart (1).
2° Niet ontvankelijk, v66r de eindbeslis-

sing, is het cassatieberoep tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende niet-ontvankelijkverklaring van het hager beroep
van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer die, zonder
over haar bevoegdheid uitspraak te
doen, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, zelfs als de
verdachte zich voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beroepen
op de onbevoegdheid van de raadkamer wegens samenhang (2).
(1) Cass., 23 juni 1993, A.R. nr. P.93.0757.F
(A.C., 1993, nr. 304).
(2) Zie Cass., 10 april 1991, A.R. nr. 8933
(A.C., 1990-91, nr. 420) met noot J.M.P.
Het inroepen of betwisten van samenhang
kan een geschil inzake bevoegdheid opleveren
(zie R. Verstraete11, Handboek van strafvordering, Maklu, 1993, nr. 784); hier was er geen
bevoegdheidsbetwisting : door aan te voeren
dat deze zaak voor het onderzoeksgerecht samen met een andere zaak waarvan het onderzoek nag niet was voltooid, moest worden behandeld, betoogde eiser niet dat dat onderzoeksgerecht de bevoegdheid van een ander
rechtscollege miskende.

Over het eerste middel : _
Overwegende dat krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering cassatieberoep tegen voorbereidende arresten en arresten van
onderzoek of tegen zulke in laatste
aanleg gewezen vonnissen eerst
openstaat na het eindarrest of het
eindvonnis, behalve wanneer het beroep gericht is tegen beslissingen
over een bevoegdheidsgeschil;
Dat onder arresten of vonnissen
inzake bevoegdheid in de zin van
die wetsbepaling moet worden verstaan de beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over een door
partijen opgeworpen geschil inzake
bevoegdheid van het met de kennisneming belaste rechtscollege, alsook
de arresten of vonnissen waarbij de
rechter zich ambtshalve onbevoegd
verklaart;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor de
raadkamer heeft betoogd dat dit
rechtscollege, indien het uitspraak
zou doen in de zaak, de bevoegdheid
van een ander rechtscollege zou
miskennen;
Overwegende dat eiser weliswaar
voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanvoerde dat de raadkamer
onbevoegd was om uitspraak te
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doen over de regeling van de procedure wegens samenhang die volgens
hem zou bestaan tussen, enerzijds,
de zaak waarvoor hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen,
anderzijds, een andere zaak waarin
eiser als burgerlijke partij beroep
heeft ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer waarbij zijn
stelling van burgerlijke partij tegen
een verdachte niet toelaatbaar werd
verklaard;
Overwegende dat door die aanvoering voor de kamer van inbeschuldigingstelling - ongeacht de vraag of
ze een betwisting van bevoegdheid
inhoudt - het hager beroep tegen
de beschikking van de raadkamer
niet ontvankelijk wordt, nu de beweerde bevoegdheidsbetwisting niet
voor de raadkamer was aangevoerd;
Overwegende dat het arrest zich
beperkt tot het niet ontvankelijk
verklaren van het hager beroep dat
eiser heeft ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer die
hem naar de correctionele rechtbank verwijst;
Dat aldus het arrest geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid in de zin van bovenaangehaald artikel 416; dat het een
voorbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek is; dat de
voorziening, nu zij v66r de eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
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1° DAGVAARDING -

STRAFZAKEN - OPEENVOLGENDE DAGVAARDlNGEN VAN EEN
BEKLAAGDE WEGENS EEN EN HETZELFDE
FElT- WETTlGHEID- VOORWAARDE.

2° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

STRAFZAKEN - OPEENVOLGENDE
DAGVAARDINGEN VAN EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN EN HETZELFDE FElT.

DAGVAARDING - STRAFZAKEN
VERSCHRIJVING- GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING - VOORWAARDEN.
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1o en 2° Geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat een
beklaagde wordt gedagvaard wegens
een feit waarvoor hij reeds vroeger
werd gedagvaard en waarover niet definitief uitspraak is gedaan (1).
3° In strafzaken zijn de regels voor de

geldigheid van de dagvaarding vervat
in de artt. 145, 182 en 211 Sv., die.geen
nietigheid voorschrijven; de nietigheid
kan slechts worden uitgesproken wanneer een essentieel bestanddeel van de
dagvaarding ontbreekt of wanneer is
bewezen dat het recht van verdediging
door die onregelmatigheid is miskend;
zulks is niet noodzakelijk het geval
wanneer een verkeerde datum van de
feiten is opgegeven (2).
(NERlNCX T. DEPREZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0165.F)

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft;
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
7 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. Weyns, Antwerpen.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 november 1993 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
(1) Cass., 6 maart 1984, A.R. nr. 8592 (A.C.,
1983-84, nr. 382).
(2) Cass., 17 maart 1987, A.R. nr. 925 (A.C.,
1986-B7, nr. 424).
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering;

Overwegende dat, enerzijds, geen
algemeen rechtsbeginsel of wettelijke bepaling verbiedt een beklaagde te dagvaarden wegens een feit
waarvoor hij reeds vroeger is gedagvaard en waarover niet definitief
uitspraak is gedaan;
Overwegende dat, anderzijds, de
regels voor de geldigheid van de
dagvaarding in strafzaken vervat
zijn in de artikelen 145, 182, 184 en
211 van het Wetboek van Strafvordering die geen nietigheid van de
dagvaarding voorschrijven; dat de
nietigheid van een dergelijke dagvaarding alleen kan worden uitgesproken wanneer een essentieel bestanddeel van de akte ontbreekt of
wanneer is bewezen dat het recht
van verdediging door de onregelmatigheid van de akte is miskend;
Overwegende dat het vonnis vaststelt « dat de telastlegging aldus
moet worden verbeterd dat de aan
de beklaagde verweten feiten zijn
gepleegd op 23 augustus 1992; dat de
opgave van verkeerde data in bepaalde processen-verbaal van het
opsporingsonderzoek en in bepaaldse procesakten loutere verschrijvingen zijn die beklaagde niet in dwaling konden brengen omtrent de
feiten waarvoor hij werd vervolgd
en hem evenmin in zijn recht van
verdediging konden schaden »; dat
derhalve het bestreden vonnis aangeeft dat eiser door de aangeklaagde onregelmatigheid niet in zijn
recht van verdediging is geschaad
en de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

8 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Poncelet, Brussel.
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SANCTIES ~ ART. 64
STEDEBOUWWET ~ IN STAND HOVDEN VAN
EEN ZONDER VERGVNNING OPGESTELDE INRICHTING ~ VOORTDVREND MISDRIJF
VERJARING ~ TERMIJN- AANVANG.

1° STEDEBOUW -

SOORTEN ~ AFLOPEND,
VOORTGEZET, VOORTDVREND MISDRIJF VOORTDVREND MISDRIJF ~ STEDEBOUW ~
IN STAND HOVDEN VAN EEN ZONDER VERGUNNING OPGESTELDE INRICHTING.

2° MISDRIJF -

STRAFZAKEN ~ STRAFVORDERING - TERMIJNEN - AANVANG VOORTDUREND MISDRIJF - STEDEBOUW IN STAND HOUDENVAN EEN ZONDER VERGUNNING OPGESTELDE INRICHTING.

3° VERJARING -

4° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT EEN
RECHTVAARDIGINGSGROND AANVOERT.

5° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT DE
ONREGELMATIGHEID VAN EEN BESTUURLIJKE BESLISSING AANVOERT.

1°, 2°, 3° Naar recht verantwoord is de
beslissing dat het ten laste gelegde feit
ter zake van het « in stand houden van
een zonder vergunning op een grand
opgestelde vaste inrichting " niet verjaard is, wanneer de rechter beslist
dat de ten laste gelegde feiten een
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voortdurend misdrijf opleveren en niet
kunnen verjaren zolang de wederrechtelijke toestand niet heeft opgehouden
te bestaan, en vaststelt dat de feiten
nag voortduren op de dag van de uitspraak (1). (Art. 64 Stedebouwwet.)
4° en 5° Nieuw en derhalve niet ontvan-

kelijk zijn in strafzaken de cassatiemiddelen met beroep op het voordeel
van de twijfel, op de onoverlwmelijke
dwaling of op de onregelmatigheid van
een bestuurlijke beslissing waarbij het
herstel in de vorige staat wordt gevorderd van de plaats waar beklaagde
zonder vergunning heeft gebouwd,
wanneer die middelen niet voor de feitenrechter zijn opgeworpen (2).
(DEMIERBE)
ARREST ( vertaling}

(A.R. nr. P.94.028l.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1994 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de op de strafvordering gewezen beslissing :
a) waarbij eiser wordt vrijgesproken van het hem sub 1 ten laste gelegde feit:
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gemis aan
belang;
b) waarbij eiser wordt veroordeeld
wegens het hem sub 2 ten laste gelegde feit:

Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt op grond onder meer,
dat de ten laste gelegde feiten een
« voortdurend misdrijf zijn en niet
kunnen verjaren zolang de uit het
misdrijf ontstane toestand niet
(1} Zie Cass., 27 juni 1985,
7086-7087 (A.C., 1984-85, nr. 656).

A.R.

nrs.

(2) Zie Cass., 22 feb. 1971 (A.C., 1971, 598).

Nr. 295

ophoudt; dat uit de door (eiser) voor
het hof (van beroep) verstrekte toelichtingen blijkt dat de feiten thans
nog voortduren, nu de litigieuze frituur die een vaste staanplaats heeft,
nog altijd op de markt van de gemeente Ellezelles staat »;
Dat het arrest aldus, bij ontstentenis van een conclusie van eiser, de
beslissing regelmatig met redenen
omkleedt;
Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat
het middel, in zoverre het kritiek
oefent op de feitelijke beoordeling
van de gegevens van de zaak door
de feitenrechter, het Hof ertoe zou
nopen om voor het onderzoek feitelijke gegevens na te gaan, waarvoor
het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de hierboven
weergegeven motivering van het arrest blijkt dat het hof van beroep in
feite heeft vastsgesteld dat de strafvordering niet verj aard was op de
dag waarop het uitspraak deed;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit de stukken
waaorp het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zich voor
de appelrechters heeft beroepen op
het voordeel van de twijfel of heeft
aangevoerd dat hij het slachtoffer
was van een onoverkomelijke dwaling;
Dat het middel nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantHHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
het herstel van de plaats in de vorige staat wordt bevolen;

-=:__-_-_ -__ c_l
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Over het vierde middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor het
hof van beroep de onregelmatigheid
heeft aangevoerd van de bestuurlijke beslissing waarbij het herstel
van de plaats in de vorige staat
wordt gevorderd;
Dat het middel nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Vandenbossche, Oudenaarde.
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1° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT GW., ART. 159 (OUD ART. 107) - MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST ORGAAN RECHT EN VERPLICHTING OM NA TE GAAN
OF DE BESLUITEN EN VERORDENINGEN MET
DE WET OVEREENSTEMMEN.

2° GRONDWET -

ART. 159 (OUD ART. 107) RECHT EN VERPLICHTING OM NA TE GAAN
OF DE BESLUITEN EN VERORDENINGEN MET
DE WET OVEREENSTEMMEN.

1° en 2° Ieder met eigenlijke rechtspraak

belast orgaan kan en moet, overeenkomstig art. 159 Gw. (oud art. 107}
nagaan of de besluiten en verordenin-

gen, waarop een vo1·dering, weer of exceptie is gegrond, met de « wet » overeenstemmen (1).
(GOOSSENS, NIHARD T. ABEL E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0537.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 september 1993 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen;
Over het eerste middel :

Over het tweede middel :
Over het middel :
Overwegende dat de eisers, zoals
is gezegd, bij conclusie hadden aangevoerd dat het verzoek van de eerste drie verweerders om een expertise zonder belang was, omdat de hun
afgegeven bouwvergunning door de
Raad van State nietig verklaard was
of althans vervallen was;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de aangewezen deskundige te belasten met « een onderzoek naar de meest geschikte middelen om (die verweerders) in staat
te stellen hun gebouw op de gemene
muur op te trekken », op grond dat
het niet aan de rechtbank staat uitspraak te doen over de geldigheid
van een administratieve titel - de
bouwvergunning
maar alleen
over de naleving van de rechten en
verplichtingen van burgerlijke
aard - die de (eisers en de eerste
drie verweerders) aan de mandelig(1) Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 400),
8 sept. 1982, A.R. nr. 2293 (ibid., 1982-83, nr.
26), 27 sept. 1990, A.R. nr. 8658 (ibid., 1990-91,
nr. 41) en 22 maart 1993, A.R. nr. 9512 (ibid.,
1992-93, nr. 154) met cone!. adv.-gen. Leclercq.
Zie Cass., 11 sept. 1984, A.R. nr. 8573, en 5
maart 1985, A.R. nr. 8959 (ibid., 1984-85, nrs. 27
en 403) en 24 maart 1987, A.R. nr. 9832 {ibid.,
1986-87, nr. 441).
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heid ontlenen, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

GEMEENTEBELASTING
INNING EFFICIENTIE
DOOR DE RECHTER.

INKOHIERING EN
BEOORDELING

4° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over het verzoek van de
eerste drie verweerders om een expertise; verwerpt het cassatieberoep
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeelijke vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan feitenrechter over; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant,
zitting houdend in hoger beroep.
9 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Gerard.

GEMEENTEBELASTING - OPCENTIEMEN OP
DE ONROERENDE VOORHEFFING - AANVULLENDE BELASTINGEN - VESTIGING EN INNING - ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN - WETTELIJKE OPDRACHT.

1° De administratieve overheid is op ba-

sis van de artt. 1382 en 1383 B. W. gehouden de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden;
dit beginsel geldt oak als het bestuur
verweten wordt onzorgvuldig te zijn
opgetreden (1).
2° en 3° De rechter vermag niet de effi-

cientie te beoordelen van de maatregeJen genomen om de gemeentebelasting
in te kohieren en te innen (2).
4° De aan de administratie der directe
belastingen toevertrouwde opdracht
van vestiging en inning van de door de
gemeenten geheven opcentiemen op de
onroerende voorheffing en aanvullende
belastingen, is een wettelijke opdracht,
die vreemd is aan de regeling van de
Jastgeving vervat in de artt. 1984 tot
2000 B. W. (Art. 356 W.I.B. (1964); art.
469 W.I.B./92.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. GEMEENTE WEMMEL)
ARREST
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BUITEN
1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT STAAT OVERHEID - FOUT VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - ZORGVULDIGHEIDSNORM.

2D MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT GEMEENTEBELASTINGEN - INKOHIERING EN
INNING EFFICIENTIE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER

3° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 25, 26, 29, 30
en 31 van de Grondwet, van het door deze artikelen uitgewerkt beginsel van de
(1) Zie Cass., 13 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr.
547).
(2) Zie Cass., 30 april 1992, A.R. nr. F.l138.F
(A.C., 1991-92, nr. 455).
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scheiding der machten, van de artikelen
92 en 93 van de Grondwet waarbij de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht is
omschreven, van de artikelen 1382, 1383
en 1984 tot 2000, inzonderheid 1991 en
1993 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 11 van de bij koninklijk besluit van
12 januari 1973 samengeordende wetten
op de Raad van State, van de artikelen
351 tot en met 357 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen alsook 240 tot 242
van het koninklijk besluit van 4 maart
1964 tot uitvoering van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen, voor wat betreft
de aanvullende belasting op de personenbelasting, en artikel 351, 357 juncto 153
en 155 tot en met 162 van hetzelfde wethoek, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft, al deze artikelen uit de fiscale wetgeving in de tekst
zoals van toepassing voor de verschillende aanslagen, behorende tot uiteenlopende aanslagjaren, die tot de budgettaire
ontvangsten van de gemeente behoorden
voor de j aren waarop de vordering van
verweerster slaat, welke aanslagjaren
hier onmogelijk kunnen nagegaan en opgesomd worden,
doordat het arrest, na de artikelen
1382 en 1993 te hebben aangeduid als
rechtsgrond van de vordering van verweerster tot betaling van vergoeding
voor de beweerde schade die zij zou lijden wegens tekortkoming in het innen
en doorstorten van de door de gemeente
geheven opcentiemen op de onroerende
voorheffing en aanvullende belasting op
de personenbelasting, zich bevoegd verklaard om daarover uitspraak te doen,
het principieel recht van verweerster erkent om deze aanspraak aan de Rechterlijke Macht te onderwerpen, en een college van deskundigen aanstelt om de
grond van deze aanspraak te onderzoeken, en dit hoofdzakelijk op grond van
de overwegingen : dat de wettelijke toewijzing van de bevoegdheid inzake de
gemeentelijke fiscale dienst aan het nationale fiscale bestuur in se een administratief organisatorische maatregel betreft
- die overigens in wezen al teruggaat
tot de wet van 12 juli 1821 betreffende de
grondslagen van het belastingsysteem
-; dat het voorschrift dat die taakvervulling moet verzekerd worden volgens de
bepalingen die gelden voor de rijksbelastingen, en het feit dat de inhoud van de
te nemen fiscale beslissingen bepaald is
zo gauw de voorwaarden daartoe vervuld
zijn, impliceren dat de bevoegde nationale overheid niet kan volstaan met het
vervullen van deze dienst naar eigen
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goeddunken; dat de uitoefening van die
bevoegdheid gebonden is aan het gestelde specifieke doel; dat het enkele feit dat
(eiser) een bevoegdheid wettelijk toegewezen kreeg niet belet dat daaruit
rechtsverhoudingen voortvloeien tussen
de bevoegde overheid en het lokaal bestuur, die onderscheiden zijn van het gewone administratieve verband; dat met
name de toewijzing van die bevoegdheid
ook verplichtingen met zich brengt uit
hoofde waarvan die overheid zou kunnen
aangesproken worden wanneer zij zich
niet behoorlijk van die taak kwijt (biz. 4,
laatste twee alinea's); ... dat elke rechtshandeling voltrokken binnen het bestek
van de fiscale dienst ten behoeve van
een gemeente, - zoals in casu voor (verweerster) - gesteld wordt in naam en
voor rekening van die gemeente, dat (eiser) niet betwist dat hij ten belope van
de uit hoofde van opcentiemen en aanvullende belasting door hem ontvangen
bedragen schuldenaar is van de gemeenten, ofschoon geen enkele wettelijke bepaling hem in verband met deze materie
specifiek tot schuldenaar verklaart; dat
die verbintenis inherent is aan de notie
« fiscale dienst •, en stoelt op het gemene verbintenissenrecht; dat de rechtsbetrekking waarbij iemand optreedt in
naam en voor rekening van een ander
beantwoordt aan het concept lastgeving;
dat (eiser) bij de vervulling van de gemeentelijke fiscale dienst optreedt als
wettelijk vertegenwoordiger van de gemeente en op hem de verbintenissen rusten die elke mandataris opneemt; dat
aansprakelijkheid in hoofde van de Staat
voor fiscale dienstverlening ten behoeve
van een lokaal bestuur overigens niets
uitzonderlijks heeft; dat de Staat krachtens artikel 142 van de Gemeentewet tegenover de gemeenten ook aansprakelijkheid draagt voor het beheer vail de
gewestelijke ontvangers, (die hun ambt
uitoefenen onder gezag van een staatsambtenaar) zij het dat ter dekking van
dit risico door de Koning een premie kan
geheven worden ten laste van de betrokken gemeenten (art. 141 van de Gemeentewet) (p. 5, 2e tot 4e alinea); dat de lasthebber ertoe gehouden is zijn opdracht
uit te voeren als een goede huisvader;
dat bij gebreke aan preciese richtlijnen
omtrent de uitvoering van zijn taak, hij
moet handelen in funktie van de aard
van het te vervullen mandaat en daarbij
blijk moet geven vail de passende naarstigheid; dat hij aansprakelijk is voor de
schade die onstaat ingevolge een ontoereikende taakvervulling (art. 1991 B.W.);
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dat de beoordelingsnorm evenwel soepeler dient te zijn wanneer het mandaat
niet vergoed wordt; dat elke mandataris
daarenboven gehouden is rekenschap af
te leggen van de uitvoering van zijn opdracht en verantwoording af te leggen
omtrent al hetgeen hij krachtens zijn
vertegenwoordigingsbevoegdheid ontvangen heeft (art. 1993 B.W.); ... dat (verweerster) derhalve terecht voorhoudt dat
haar rechtsverhouding met (eiser) wat
de fiscale dienst voor de gemeente Wemmel betreft, op grond van de wetsbepalingen inzake lastgeving dient beoordeeld te worden, ongeacht het feit dat de
lastgeving niet op een overeenkomst
stoelt; dat zij verder, in de mate dat (eiser) een fout zou begaan hebben die niet
binnen diens opdracht als mandataris te
situeren valt en die te kwalificeren is als
een fout in de zin van artikel 1382 B.W.,
zich ook op deze laatste rechtsgrond kan
beroepen. (blz. 5 onderaan, en 6, boven);
en doordat het arrest uit deze principii'He
stelling verder afleidt dat eiser verantwoording verschuldigd is, dat hij « geen
toetsbare gegevens verschaft maar zich
beperkt tot de affirmatie dat al wat hij
in de uitoefening van zijn opdracht ontvangen heeft, ook doorgestort werd; dat
(eiser) zodoende tekort komt aan zijn
wettelijk opgelegde verbintenissen en
zich foutief gedraagt; dat (verweersters)
vordering om (eiser) te bevelen alle nodige inlichtingen te verschaffen met het
oog op de berekening van de haar toekomende bedragen in principe gegrond is »
(blz. 6, voorlaatste alinea); en deze stetling verder ontwikkelt in twee « luiken »,
betreffende enerzijds de wijze waarop eiser zich van de belastingheffing kwijt,
anderzijds de raming van de vermoedelijke belastingopbrengst en de doorstorting ervan; en, wat betreft het eerste luik
na ontleding van een aantal feiten, die
blijk zouden geven van een « onrechtmatig gedrag zoals bedoeld in de artikelen
1382 en 1383 » van het Burgerlijk Wethoek (nr. 4 van het arrest, van blz. 7 tot
9), oordeelt « dat er aldus pertinente feiten en aanwijzingen voorhanden zijn die
(verweersters) stelling omtrent de beweerde nalatigheid kunnen schragen en
die voldoende overeenstemmend zijn opdat ze nader deskundig zouden onderzocht worden >> (blz. 9, voorlaatste alinea), en, wat betreft het tweede luik, de
nadruk legt op het feit dat eiser geen
verantwoording geeft van de wijze waarop hij zijn mandaat uitvoert (blz. 10, derde alinea; blz. 11, 2e, 4e en 5e alinea; blz.
12, 2e, 3e, 5e en 6e alinea; blz. 13, 1e en
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2e alinea), en tot het besluit komt dat eiser « in gebreke blijft om in het algemeen en omtrent alle relevante onderdelen van zijn wettelijk toevertrouwd mandaat behoorlijk rekenschap te geven; dat
hij tekort komt aan de verplichting die
hem krachtens artikel 1991 B.W. treft »
(blz. 13, derde alinea), dienvolgens het
beroep van verweerster principeel gegrond verklaart en een college van deskundigen benoemt om de aanspraak van
verweerster in de feiten na te gaan, en
het arrest aldus eerst in zijn algemene
overwegingen (punt 1 en 2, blz. 3 tot 6
van het arrest), de rechtsverhouding tussen Staat en gemeente aanmerkt als te
beoordelen op grond van de wetsbepalingen inzake lastgeving; nadien stelt dat
de door de Staat getroffen maatregelen
ter zake van de belastingheffing in het
algemeen, met name de inkohiering en
de inning, de aquiliaanse aansprakelijkheid van de Staat in het gedrang kunnen
brengen (eerste luik, punt 4, blz. 7 tot 9);
en tenslotte dat de maatregelen terzake
van de raming, berekening en doorstorting van de effectief aan de gemeente
toekomende bedragen (tweede luik, punt
5, blz. 9 onderaan tot 12) specifiek in het
licht van het mandaat moeten beoordeeld worden,
terwijl, eerste onderdeel, de respectieve tussenkomt van de Staat en van de
gemeenten in de inning van de ter zake
besproken belastingen door de wet geregeld wordt, meer bepaald door de relevante bepalingen van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen en door de in
uitvoering daarvan uitgevaardigde koninklijke besluiten; dat de gemeenten
geen rechten kunnen laten gelden die de
perken van deze regeling zouden te buiten gaan,
en terwi:jl de aldus tot stand gekomen
rechtsverhoudding tussen de Staat en de
gemeenten uitsluitend tot het publiek
recht behoort, en niet kan onderworpen
zijn aan de civielrechtelijke regeling van
het mandaat; dat met name het naar
burgerlijk recht tot stand gekomen mandaat uit een overeenkomst ontstaat, gesloten tussen twee partijen die vrij over
het bestaan en over de begrenzing van
deze overeenkomst kunnen beslissen; dat
deze partijen ook vrij beslissen over het
al dan niet toestaan van een vergoeding
aan de mandataris; dat daarvan tussen
Staat en gemeente in de litigieuse
rechtsverhouding geen sprake kan zijn;
en terwijl, integendeel, de door de fiscale wet geregelde taakverdeling tussen
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de Staat en de gemeente voor de invordering van de litigieuze belastingen enkel voortvloeit uit de wettelijke organisatie van de werking van de openbare
besturen, met het oog op een goede werking van deze besturen, zowel aan de
kant van de Staat als aan de kant van
de gemeenten; dat deze taakverdeling
derhalve niet beantwoordt aan het concept lastgeving, en de aan dit concept eigen begrippen op de onderhavige rechtsverhouding tussen eiser en verweerster
niet mogen overgebracht worden,

en terwijl de rechtsverhouding tussen
de Staat en de gemeenten evenmin kan
ontleed worden als een zogenaamd wettelijk mandaat, welke rechtsfiguur door
geen enkele wetsbepaling omschreven
wordt, waarop eiseres (lees: verweerster)
ten andere geen aanspraak heeft gemaakt en die in het arrest niet vermeld
wordt, zodat het arrest, dat op grond van
de civielrechtelijke regeling van het
mandaat aan de verweerster een principieel recht toekent tot controle van de
wijze waarop de Staat zich van zijn wettelijke verplichtingen kwijt om de litigieuse opcentiemen te innen en af te
dragen, de aangehaalde bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek ten onrechte toepast (schending in hoofdzaak van de artikelen 1984 tot en met 2000, inzonderheid 1991 en 1993 van het Burgerlijk
Wetboek, en bij wijze van consequentie
van alle andere in hoofde van het middel
aangeduide wetsbepalingen) :
en terwijl, tweede onderdeel, uit het
grondwettelijk principe van de scheiding
der machten, en uit de bepalingen die
het bevoegdheidsgebied omschrijven van
de grondwettelijke machtsorganen, in
het bijzonder van de Rechterlijke Macht,
noodzakelijk voortvloeit dat de Rechterlijke Macht geen controle kan uitoefenen
over de wijze waarop de Uitvoerende
Macht haar taak vervult; dat met name
de maatregelen, die door de rijksadministratie getroffen worden om de vestiging en inning van de besproken gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in
punt 4, blz. 7 tot 9 van het arrest, te bewerkstelligen, tot het gebied behoren
van de unilaterale beslissingsbevoegdheid van de Uitvoerende Macht, die buiten het bereik ligt van de Rechterlijke
Macht; dat daaruit volgt dat in dergelijke
gevallen de burgerrechtelijke regeling
met betrekking tot de aquiliaanse aansprakelijkheid geen toepassing kan vinden; dat vermits de inkohiering en inning van de besproken gemeentelijke
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belastingen, krachtens de aangeduide bepalingen uit de fiscale wetgeving, moeten gebeuren samen met en volgens dezelfde regelen als de corresponderende
rijksbelastingen, de uitspraak van het
arrest ertoe zou leiden dat verweerster
en elke gemeente een controle zouden
kunnen uitoefenen over de wijze waarop
de rijksadministraite zich van haar taak
van inkohiering en inning van de rijksbelastingen kwijt; dat zulke controle uitgesloten is door de vermelde fiscale
wetsbepalingen volgens welke de inkohiering en inning van de vermelde gemeentebelastingen aan de inkohiering
en inning van de corresponderende rijksbelastingen ondergeschikt blijft; dat anderzijds het niet tot de bevoegdheid van
de Rechterlijke Macht behoort, zulke
controle aan de gemeente toe te kennen
en over de bevindingen van een eventuele controle uitspraak te doen;
en terwijl, indien de Rechterlijke
Macht bevoegdheid heeft om uitspraak
te doen over een aanspraak van civielrechtelijke aard, ook wanneer deze uit
een rechtshandeling van een administratieve overheid zou voortvloeien, zij geen
bevoegdheid heeft om rechtshandelingen
van het administratief recht te bekritise-.
ren; zij kan dus niet tussenkomen in geschillen tussen administratieve overheden over administratieve aangelegenheden; indien een vordering uitsluitend
gesteund is op een administratief belang,
indien zij enkel tot voorwerp heeft de erkenning van dit belang, de Rechterlijke
Macht geen bevoegdheid heeft; zij kan
niet tussenkomen in de interne verrichtingen van de administratie; dat overigens, in toepassing van artikel 11 van de
samengeordende wetten op de Raad van
State, aan dat rechtscollege onder bepaalde voorwaarden bevoegdheid wordt
verleend om een vergoeding toe te kennen uit hoofde van de schade die door
een administratieve overheid zou veroorzaakt worden; dat verweerster daarvan
in het onderhavig geschil geen gebruik
heeft gemaakt; zodat het arrest, dat op
grond van de civielrechtelijke regeling
inzake acquiliaanse aansprakelijkheid,
aan de verweerster een principieel recht
toekent tot controle van de wijze waarop
de Staat zich van zijn wettelijke verplichtingen kwijt in het algemeen proces
van de inning en doorstorting van de besproken gemeentelijke belastingen, het
grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten schendt, de desbetreffende bepalingen van de Grondwet miskent (schending van de artikelen 25, 26,
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29, 30, 3i, 92 en 93 van de Grondwet), ten
onrechte toepassing maakt van de aangehaalde bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek (schending van de in hoofde
van het middel aangehaalde artikelen,
hoofdzakelijk artikelen 1382 en 1383), en
het door de fiscale wetgeving ingerichte
heffingstelsel miskent (schending van de
in hoofde van het middel aangeduide artikelen van de fiscale wetgeving, waarbij
valt op te merken dat onmogelijk kan
worden nagegaan tot welke aanslagj aren
de aanslagen behoren, die in het geschil
betrokken zijn, maar dat ondanks diverse tekstwijzigingen de in deze discussie
toepasselijke principes ongewijzigd zijn
gebleven;
en terwijl, derde onderdeel, het arrest
de raming van de toekomstige ontvangsten van de gemeente, met het oog op
het opmaken van haar begrotingen, en
de berekening en doorstorting van de bedragen die haar werkelijk toekomen,
aanmerkt als vallende onder het mandaat dat aan de rijksadministratie door
de wet zou toevertrouwd worden (tweede
« luik » in de redenering van het arrest,
punt 5, blz. 9 tot 12); en het arrest verder
stelt dat de rijksadministratie weliswaar
gerechtigd kan zijn in deze materie gebruik te maken van verdeelsleutels, doch
voorhoudt dat eiser tot plicht heeft de
aangewende verdeelsleutels en de toepassing ervan te verantwoorden; dat echter de vaststelling van de in deze materie toepasselijke verdeelsleutels tot het
gebied van de unilaterale beslissingsbevoegdheid van de administratie behoort;
dat verweerster derhalve geen verantwoording kan vorderen over de wijze
waarop deze verdeelsleutels samengesteld worden; dat zij bovendien langs
de civielrechtelijke regeling van het
mandaat om, geen recht kan laten gelden om toezicht uit te oefenen over de
door eiser gei:nde sommen en de verdeling ervan onder de verschillende betrokken gemeenten; dat de wet wel een toezicht inricht van het centraal bestuur op
het gemeentelijk beleid, maar niet het
omgekeerde; dat zulke controle ten andere ijdel zou zijn, vermits de wet nog minder aan de Rechterlijke Macht enige bevoegdheid verleent om de administratieve beslissingen te wijzigen, of op grand
van dit beleid een contractuele aansprakelijkheid vast te stellen en te sanctioneren, zodat het arrest slechts met miskenning enerzijds van de grondwettelijke
regeling met betrekking tot de scheiding
der machten, alsook van de wettelijke
bepalingen die de invordering van de be-
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sproken gemeentelijke belastingen aan
de Staat toevertrouwen, en anderzijds
van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het mandaat heeft kunnen beslissen dat eiser aan verweerster verantwoording verschuldigd is over de wijze
waarop eerst de raming, daarna de invordering en doorstorting van de besproken gemeentelijke belastingen voltrokken worden, en in het bijzonder over de
wijze waarop de aangewende verdeelsleutels samengesteld en toegepast worden (schending van het grondwettelijk
beginsel van de scheiding der machten
en van de in dat verband aangeduide artikelen 25, 26, 29, 30, 31, 92 en 93 van de
Grondwet, van de artikelen 1984 tot en
met 2000, inzonderheid 1991 en 1993 van
de Grondwet (lees: het Burgerlijk Wethoek), en van de in hoofde van het middel vermelde artikelen van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen en van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot
uitvoering van dat wetboek, en bij wijze
van consequentie van aile andere in
hoofde van het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Wat het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 351 en 352 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1964), de gemeenten gemachtigd
zijn opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing en een aanvullende belasting op de personenbelasting; dat de vestiging en de inning
van de aanvullende belastingen luidens artikel 356 van het genoemde
wetboek, aan de administratie der
directe belastingen worden toevertrouwd, onder de voorwaarden en
volgens de regelen die de Koning
bepaalt; dat de onroerende voorheffing en de opcentiemen eveneens
krachtens artikel 260 van de Gemeentewet door de Staat worden
vastgesteld en ingevorderd;
Dat de wettelijke opdracht die
aan eiser wordt toevertrouwd,
vreemd is aan de regeling van de
lastgeving vervat in de artikelen
1984 tot 2000 van het Burgerlijk
Wetboek;
Overwegende dat de appelrechter
oordeelt dat de regels betreffende de
lastgeving bepalen of verweerster
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verantwoording mag eisen en dat eiser aansprakelijk is betreffende de
wijze waarop de vermoedelijke lokale opbrengsten worden geraamd en
berekend, verdeelsleutels worden
vastgesteld en de ge'inde belastingen
worden doorgestort;
Dat hij aldus de aansprakelijkheid van eiser toetst aan de regels
van de lastgeving, die geen verband
houden met de regels die de wettelijke opdracht van eiser beheersen;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechter
vaststelt dat verweerster kritiek uitoefent op eiser omdat << zowel inkohiering als inning niet met de nodige efficientie zouden voltrokken
worden » en oordeelt dat eisers gedrag moet worden getoetst aan de
algemene zorgvuldigheidsnorm bepaald bij artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat geen enkele
grondwettelijke of wettelijke bepaling of enig algemeen rechtsbeginsel
de administratieve overheid in de
uitoefening van haar bevoegdheid
vrijstelt van de verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek om
de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden; dat
dit beginsel ook geldt als aan het
bestuur verweten wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden;
Dat de rechter evenwel zonder
macht is om in een geschil tussen
bestuurlijke overheden de efficientie
van de door een van die overheden
genomen beslissingen te beoordelen;
dat hij inzonderheid niet vermag op
aanvraag van een gemeente, wier
belastingen samen met de rijksbelastingen ingekohierd en ge'ind worden, de efficientie te beoordelen van
de maatregelen genomen om die belastingen in te kohieren en te innen;
Overwegende dat de appelrechter
die zich desbetreffende rechtsmacht
toeeigent en een deskundigenonder-
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zoek beveelt, de in het onderdee! aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
10 juni 1994- 1e kamer- Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Claeys Bouuaert en De Gryse.
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INKOMSTENBELASTINGEN

AAN·
SLAGPROCEDURE - AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG - LAATTIJDIGE AANGIFTE - VESTIGING VAN DE
AANSLAG OP DE AANGEGEVEN INKOMSTEN
EN ANDERE GEGEVENS AANSLAG VAN
AMBTSWEGE.

Wanneer de administratie de aanslag
vestigt op de in een laattijdige aangifte
aangegeven inkomsten en andere gegevens, mag zij die aangifte naderhand niet als niet bestaande beschouwen om van ambtswege een aanslag te
vestigen (1).
(1) Cass., 8 jan. 1948 (A.C., 1948, 17)
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VAN DER PLUYM E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F.2014.N)

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

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 256 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld « dat de aangifte
voor het aanslagjaar 1983 ten laatste op
20 mei 1983 moest worden ingediend
(stuk 8), dat op 26 juli 1983, de accountant van Van der Pluym zich verontschuldigde omdat de aangifte nog niet
was ingediend wegens ziekte van de
heer Eulaers en hij aankondigde dat de
aangifte uiterlijk tegen 15 augustus 1983
zou ingediend worden; dat G. Eulaerts op
22 augustus 1983 schreef dat hij nog diverse gegevens van zijn client moest ontvangen, dat hij zich andermaal verontschuldigde voor de laattijdigheid en beloofde de aangifte zo spoedig mogelijk te
bezorgen; dat op beide brieven niet
schriftelijk werd gereageerd; en dat de
aangifte, gedateerd op 29 augustus 1983,
toekwam op 1 september 1983 » aan de
administratie het recht ontzegt om de
betwiste aanslag van ambtswege te vestigen omdat v66r de vestiging van de aanvankelijke aanslag geen bericht van aanslag van ambtswege werd verzonden,
waarna het Hof beslist dat het niet moet
onderzoeken of de aangifte al dan niet
laattijdig werd ingediend, daar, wanneer
de administratie, in geval van laattijdige
aangifte, geen gebruik maakt van het
recht van aanslag van ambtswege dat
haar wordt verleend door art. 256 W.I.B.
en zij de eerste aanslag vestigt bij toepassing van art. 245 W.I.B. - quod in casu - zij noodzakelijk het bestaan van de
laattijdige aangifte erkent en zij nadien
niet meer mag terugkomen op die erkenning en de aangifte als niet bestaande
beschouwen om van ambtswege een aanvullende aanslag te vestigen (Com. I.B.,
256/4; Cass., 12 januari 1948, Pas. 1948, I,
20); en hieruit afleidt dat de betwiste
aanslag moet worden vernietigd omdat
de betwiste aanslag, zoals uit de kennisgeving van aanslag van ambtswege
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blijkt, steunt op het feit dat de aangifte
laattijdig werd ingediend (stuk 20),
terwijl het arrest, !outer op grond van
de overweging dat de administratie zonder verzending van een bericht van aanslag van ambtswege een eerste aanslag
heeft gevestigd die ten dele op de in de
laattijdig ingediende aangifte vermelde
inkomsten is gebaseerd en derhalve het
bestaan van de laattijdige aangifte erkend, niet kan beslissen dat, voor wat de
vestiging van een aanvullende aanslag
betreft, de voorwaarden voor de toepassing van de procedure van ambtswege
niet vervuld waren nu artikel 256 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zonder enigerlei voorbehoud of beperking afhankelijk van de gedragingen
van de administratie, bepaalt dat de administratie de aanslag ambtshalve kan
vestigen ... in de gevallen waarin de belastingplichtige nagelaten heeft een aangifte te doen binnen de termijnen bedoeld in ·de artikelen 214 tot 218 van
hetzelfde wetboek - wat hier kennelijk
het geval is gelet op de vaststelling dat
de aangifte pas op 1 september 1983
werd ingediend -, zodat het arrest door
aan de administratie het recht te ontzeggen om ambtshalve aan te slaan omdat
de aanvankelijke niet-betwiste aanslag
niet werd voorafgegaan door een bericht
van aanslag van ambtswege aan artikel
256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een te beperkte interpretatie
geeft en dienvolgens dit artikel schendt :
Overwegende dat artikel 256 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964}, bepaalt dat de administratie ambtshalve de aanslag
kan vestigen op het bedrag van de
belastbare inkomsten die zij kan
vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de belastingplichtige
nagelaten heeft een aangifte te doen
binnen de termijnen bedoeld in de
artikelen 214 tot 218 of in de bepalingen genomen ter uitvoering van
artikel 220; dat, in geval van laattijdige aangifte, het bestuur wel de
mogelijkheid maar niet de verplichting heeft de aanslag van ambtswege te vestigen;
Overwegende dat, wanneer het bestuur geen gebruik maakt van de
voornoemde mogelijkheid tot het
vestigen van een aanslag van
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ambtswege en een eerste aanslag
vestigt met toepassing van artikel
245 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), het hoofdzakelijk het bestaan van de laatijdige
aangifte erkent; dat het niet mag terugkomen op die erkenning en de
aangifte als niet bestaande beschouwen om van ambtswege een aanslag
te vestigen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. de aangifte voor het
aanslagjaar 1983 laattijdig werd ingediend; 2. in de aangifte in het vak
IV, diverse inkomsten, B, 8, een bedrag werd ingevuld van 33.747.060
frank dat betrekking had op de verkoop van aandelen; 3. op 21 maart
1984 een aanslag werd opgemaakt
die, wegens een vergissing van het
bestuur, geen rekening hield met de
aangegeven meerwaarde; 4. op 10
oktober 1984 een kennisgeving van
aanslag van ambtswege naar de verweerders werd verstuurd, waarin de
belastbare
meerwaarde
bepaald
werd op 33.510.621 frank;
Overwegende dat het arrest hierop beslist dat, nu de eerste aanslag
op grond van artikel 245, eerste lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) werd gevestigd,
het bestuur het bestaan van de laattijdige aangifte erkent en dat het
nadien niet meer mag terugkomen
op die erkenning en de aangifte als
niet bestaande beschouwen om van
ambtswege een aanvullende aanslag
op te maken; dat het aldus de aangevoerde wetsbepaling niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. H. Dubois, Antwerpen.
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1° VORDERING IN RECHTE --

OOR-

ZAAK - AMBTSHALVE WIJZIGING.
20

RECHTBANKEN - BURGERL!JKE ZAKEN - ALGEMEEN - OORZAAK VAN DE VORDERING - AMBTSHALVE WIJZ!GING DOOR DE
RECHTER.

30

LOON - ALLERLEI - ACHTERSTALLIG
LOON - OORZAAK VAN DE VORDERING AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER.

4o RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

BEGINSEL VAN DE AUTONOMIE DER
PROCESPARTIJEN - SCHENDING.

1°, 2°, 3° en 4° Wanneer de vordering tot
betaling van achterstallig loon gegrond
is op het misdrijf niet betalen van
loon, wijzigt de rechter het voorwerp
van die vordering en miskent hij mitsdien het algemeen rechtsbeginsel van
de autonomie der procespartijen dat is
neergelegd in art. 1138, :ZO, van het Gerechtelijk Wetboek, door schadevergoeding toe te kennen (1).
(J.B. MORIS N.V. T. AERENHOUTS)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0128.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1993 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te
Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof
van· 12 februari 1990;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen,
beschikkingsbeginsel genaamd, zoals afgeleid uit artikel 1138, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel dat eerbied voor het recht
(1) Zie : Cass., 16 nov. 1992, A.R. nr. 8037
(A.C., 1991-92, nr. 732); 25 juni 1990, A.R. nr.
8613 (A.C., 1989-90, nr. 624, met noot).
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van verdediging voorschrijft, van de arti~~len 1319, 1320 en 1322 van het BurgerhJk Wetboek, van artikel 26 en, voor zoveel als nodig, van artikel 28 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest eiseres
bij hervorming van het vonnis a quo:
veroordeelt om aan verweerder ten titel
van schadeloosstelling wegens niet-betaling van loon en eindejaarspremie, het
bedrag te betalen van F 116.205,- in
hoofdsom, meer intresten en kosten en
beslist dat de vordering van verwee~der
v~rja~;t ~oor verloop van vijf jaar en
met een Jaar zoals door eiseres voorgehouden, om reden dat : « het bestaan van
een misdrijf in hoofde van de werkgeefster kan weerhouden worden (art. 56 van
de wet van 5.12.1968). Wanneer het niet
nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst tevens een misdrijf uitmaakt heeft de
s_~hadelijder ten laste van de 'aansprakehJke de keuze een burgerlijke vordering
in te stellen op basis van de kontraktuele relatie en/of op basis van het gepleegde misdrijf ... Terecht kon (verweerder) zijn vordering tevens ex delicto
instellen, zoals gebeurde in besluiten
neerg~le~d op 2~.1.1987. Deze uitbreiding
van e1s IS ovengens een vordering die
overeenkomstig art. 807 en 1042 G~r.W.
~este~nd ~s op een akte of handeling die
m de mle1dende vordering werd vermeld
~et niet naleven van een algemeen ver~
bmdend verklaarde C.A.O. is tevens
strafrechtelijk sanktioneerbaar en raakt
d~ openbare orde ... , zodat een vordering
h1erop gesteund steeds kan worden ingesteld. De uitbreiding van eis is derhalve
ontvankelijk. Dit heeft voor gevolg dat
de burgerlijke vordering tot herstel van
de schade tengevolge van feiten, die tevens een misdrijf uitmaken, niet beperkt
wordt tot de verjaringstermijn zoals opgenomen in art. 15 W.A.O., maar moet
worden beoordeeld in functie van art. 26,
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde_ring. De vordering uitgebreid bij
beslmten van 23.1.1987 is niet verjaard.
Het nadeel dat voortvloeit uit het niet
naleven van de bepalingen van de C.A.O.
van 22.9.1976 bestaat in het loon dat
(verweerder) gedurende de gevorderde
p~riode heeft moeten derven wegens het
met naleven van de indexering op een
uurloon van 276,- frank »;

. terwijl, eerste onderdeel, een vordermg wegens niet-betaling van loon kan
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worden geformuleerd ex delicto en alsdan .~nderworp~?- i~ a an de verj aringstermiJn van VIJf Jaar van artikel 26
V.T.Wb.Sv., op voorwaarde, ten eerste,
dat de rechter vaststelt dat de niet-betaling van loon een misdrijf vormt, op
voorwaarde, ten tweede, dat de vordering tot voorwerp heeft niet de nakoming van de kontraktuele verbintenis tot
betaling van loon, maar wel het herstel
van de schade die het gevolg is van het
misdrijf van niet-betaling van loon, en
dus het bek?_men van schadevergoeding
?eoogt~ terwiJl verweerder in zijn op 23
Januan 1987 neergelegde besluiten, waar
de appelrechters op steunen, stelt : « ...
vermits het niet betalen van het verschuldigde loon een misdrijf uitmaakt
krachtens art. 42 van de wet d.d.
12.4.1965 betreffende de bescherming van
h~t lo?~ der werknemers, stelt hij deze
u~tbre1dmg voor zoveel als nodig ex delicto », en vordert: « dientengevolge (eiseres) te veroordelen tot betaling aan
(verweerder) van: F 23 790 als loonsaanp_assing 1982, F 23 854 als loonsaanpassmg _1983, F 2 503 als loonsaanpassing januan 1984, F 1 470 als aanpassing
eindejaarspremie 1983 », en verweerder
aldus zijn vordering weliswaar ex delicto
f?rmuleert, maar op die grondslag betalmg van loon vordert zonder te gewagen
van schadeloosstelling; Terwijl de rechter krachtens het in art. 1138, 2° G.Wb.
neergelegde beginsel van de autonomie
d~r pro~espartijen, het zgn. beschikkmgsbegmsel, gehouden is de grenzen
van de vordering zoals de procespartijen
deze bepalen, te respekteren· Het de
rechter niet is toegelaten een 'vordering
tot betaling van loonachterstal, ze weze
geformuleerd « ex delicto », te behandelen en in te willigen als geldt bet een
vordering tot betaling van scbadeloosstelli?g vanwege het misdrijf van nietbetalmg van loon; hij dusdoende immers
eigenmacbtig bet voorwerp van de vordering zou veranderen; zodat de appelrechters door eiseres te veroordelen tot schadeloosstelling tot beloop van de bedragen
aan loon en eindejaarspremie te weinig
betaald aan verweerder, nu verweerder
geen scbadeloosstelling heeft gevorderd
het vo?rwerp van diens vordering eigen~
machtig bebben veranderd (scbending
van het beschikkingsbeginsel), bet recbt
van verdediging van eiseres bebben geschonden en bijgevolg een verkeerde toepassing maken van de regels inzake de
verjaring van de burgerlijke vordering
gesteund op een misdrijf (schending van
art. 26 V.T.Wb. Sv,);
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder voor
het arbeidshof achterstallig loon
vorderde; dat hij die vordering
grondde op het misdrijf dat wordt
opgeleverd door het niet betalen van
loon;
Overwegende ciat het arrest verweerders vordering toewijst als een
vordering tot herstel van schade uit
dat misdrijf; dat het arrest oordeelt
dat het nadeel, door verweerder ondervonden, gelijk is aan het loon dat
hij heeft moeten derven;
Overwegende dat het onderdeel
stelt dat het arrest, door aan verweerder vergoeding van schade toe
te kennen, terwijl hij achterstallig
loon vorderde, het voorwerp van de
vordering wijzigt;
Dat het onderdeel aldus het voorwerp van de vordering te dezen omschrijft in het licht van het rechtsfeit dat aan de vordering ten grondslag ligt;
Overwegende dat het arrest het
voorwerp van verweerders vordering, zoals het in het onderdeel is
omschreven, wijzigt en mitsdien het
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen dat in
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek is neergelegd, miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING
ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE EN
TECHNISCHE REDENEN ONTSTENTENIS
VAN BESLISSING PARITAIR ORGAAN - ONTSLAG WELBEPAALDE PERSONEELSGROEP BEGRIP.

Krachtens art. 3, § 1, derde lid, wet 19
maart 1991 mag de werkgever bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan, de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel ontslaan onder meer in het
geval van het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. Geen enkele
wetsbepaling vereist dat de welbepaalde personeelsgroep zou bestaan uit het
geheel van de werknemers dat wegens
een wijziging in de technische uitrusting van de onderneming of een aanpassing of wijziging van de economische orientering van het bedrijf
noodzakelijk dient te worden ontslagen.
(BUYLE EA T. TECHNOCROME N.V.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0143.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juli 1993 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
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.
13 juni 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 2, §§ 1, eerste
lid en 4, 3, inzonderheid §§ 1, derde en
vierde lid, 2 en 3 en 11, § 1, tweede lid,
van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 97 der
Grondwet, en voor zoveel als nodig 2 en
3 van de wet van 2 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat
verweerster op 30 november 1992 aan
«
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bet bevoegd paritair comite de erkenning had gevraagd van economische of technische redenen, op grand waarvan zij de arbeidsovereenkomsten van eisers wenste
te bei:!indigen, dat op 21 januari de voorzitter van bet aangezochte paritair comite diende vast te stellen dat geen unanieme beslissing kon worden getroffen, en
dat de verweerster dienvolgens de zaak
aanhangig had gemaakt bij de arbeidsgerechten teneinde bet bestaan van technische en economische redenen tot antslag van een welbepaalde personeelsgroep te horen vaststellen, deze verdering ontvankelijk en gegrond verklaart,
op grand van volgende motieven : « Uit
bet overzicht van (de) rechtspraak van
bet hoogste gerechtshof dient te worden
afgeleid dat bet een vaste cassatierechtspraak is dat de feitenrechter geen controle mag uitoefenen over de opportuniteit van de beslissing genomen door de
werkgever betrekkelijk bet financieel
economisch verantwoord zijn van zijn
beslissing voor zover bet bewijs wordt
geleverd dat de beschermde werknemers
niet nadelig gediscrimineerd worden. De
arbeidsgerechten mogen zich niet in de
plaats stellen van de werkgever om de
opportuniteit van een economische beslissing te beoordelen. Zij kunnen enkel
nagaan of de beslissing genomen werd
om de werking van de Ondernemingsraad of bet Comite te hinderen (... ). (... )
4.4. (Eisers) betwisten dat de gevraagde
toelating tot afdanking slaat op een
"welbepaalde personeelsgroep ". Art. 3,
derde lid van vermelde wet d.d. 19 maart
1991 vereist bij ontslag van de beschermde werknemers om economische of technische redenen dat bet gaat om een
"welbepaalde personeelsgroep ". Onder
"welbepaalde personeelsgroep " - in de
Franse tekst van de wet wordt dit begrip
als volgt omschreven : d'une categorie
determinee du personnel - moet begrepen worden een wei omschreven groep
personeelsleden. De uitdrukking " wei "
dient bier dus aangezien te worden als
een bijwoord tot versterking van "bepaalde ". De "bepaalde personeelsgroep"
moet zodanig omschreven zijn dat er
geen mogelijkheid bestaat er andere personeelsleden aan toe te voegen en de
mogelijkheid tot discriminatie tussen de
niet-beschermde werknemers en de beschermde, of tussen de beschermde onderling uitgesloten is. Welke benaming
dan ook aan de " personeelsgroep " werd
gegeven of welke de verschillende
functies zijn van de individuen uit de
"bepaalde personeelsgroep ", waarvan de
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toelating tot ontslag wordt gevraagd, is
niet relevant voor zover er kan nagegaan
worden over welke personeelsleden bet
gaat met uitsluiting van de anderen, en,
voor zover bet niet gaat om enkel beschermde werknemers. In casu wordt in
de inleidende dagvaarding deze groep
omschreven als volgt: "de werknemers
die, hoewel ze handenarbeid verrichten,
tewerkgesteld zijn met een conventioneel bediendenstatuut. De bepaalde personeelsgroep" bestaat dus uit werknemers
die in hoofdzaak handenarbeid verrichten onder een arbeidsovereenkomst-bedienden. Aldus worden de werknemers
die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten
onder een arbeidsovereenkomst-bedienden uitgesloten van de in de dagvaarding
vermelde "personeelsgroep ". In de loop
van bet geding omschrijft (verweerster)
de geviseerde "personeelsgroep" nader,
nl. de werknemers die met een arbeidsovereenkomst-bedienden tewerkgesteld
zijn in bet productieproces. (... ) Uit de
omschrijving welke (verweerster) in conclusies en ter zitting van deze " welbepaalde personeelsgroep " geeft, blijkt dat
bet gaat om aile werknemers, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor
bedienden ingeschakeld in bet productieproces, welke functie zij oak moge(n) uitoefenen. Geen van de (eisers) betwisten
dat zij tot deze groep behoren, hetzij zij
hoofdzakelijk met handenarbeid of
hoofdzakelijk met hoofdarbeid waren belast. De "welbepaalde personeelsgroep ",
waarvan (verweerster) de toelating tot
ontslag vraagt, is aldus op een zodanige
marrier omschreven dat er geen mogelijkheid bestaat andere dan de werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bedienden en die, al dan
niet, hoofdzakelijk handenarbeid verrichten, in deze " personeelsgroep " onder te
brengen. Het wordt niet betwist dat deze
"welbepaalde personeelsgroep " niet aileen uit beschermde werknemers bestaat. In deze omstandigheden komt bet
ten genoege van recht bewezen voor dat
de omschrijving, zoals die door (verweerster) aan de "welbepaalde personeelsgroep " zowel in haar aanvraag aan bet
bevoegd paritair comite als in haar inleidend exploot van dagvaarding wordt gegeven, voldoet aan bet bepaalde in art. 3,
derde lid van vermelde wet d.d. 29 (lees :
19) maart 1993 (lees: 1991). (... ) » (arrest
pp. 13 e.v., inz. pp. 18 tot 20),

en terwijl, derde onderdeel, de welbepaalde personeelsgroep, bedoeld in arti-
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kel 3, § 1, derde lid, van de genoemde
wet van 19 maart 1991, tot ontslag waarvan de werkgever, na erkenning door de
arbeidsgerechten van technische of economische redenen, mag overgaan, derhalve dient te worden begrepen als het
geheel van werknemers die wegens een
wijziging in de technische uitrusting van
de onderneming, of een aanpassing of
wijziging van de economische orientering van het bedrijf noodzakelijkerwijze
dient te worden ontslagen, en derhalve
rechtstreeks of onrechtstreeks verband
dient te houden met de functie of uitgeoefenende taken van de betrokken werknemers; de qualificatie van de betrokken
werknemers of het statuut waaronder
deze werknemers arbeiden, los van de
aard van de door hen uitgeoefende bedrijvigheid, derhalve geen voldoende
grondslag kan opleveren om te kunnen
gewagen van een « welbepaalde personeelsgroep , waarvan het ontslag wegens technische of economische redenen
kan worden toegelaten overeenkomstig
artikelen 2 en 3 van genoemde wet van
19 maart 1991,
zodat het arbeidshof alleszins niet wettig de arbeiders, die onder de gelding
van een bediendenstatuut tewerkgesteld
zijn in het productieproces, kon in aanmerking nemen als een bij artikel 3 van
de genoemde wet van 19 maart 1991 bedoelde << welbepaalde personeelsgroep »
waarvan het ontslag wegens technische
of economische redenen kon worden toegestaan (schending van artikelen 2, § 1
en 3, § 1 van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling
voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden ·en in de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden) :

Dat die bepaling noch enige andere bepaling vereist dat de welbepaalde personeelsgroep zou bestaan
uit het geheel van de werknemers
dat wegens een wijziging in de technische uitrusting van de onderneming of een aanpassing of wijziging
van de economische orientering van
het
bedrijf
noodzakelijkerwijze
dient te worden ontslagen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
13 juni 1994 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 1, derde lid, van de wet van
19 maart 1991, de werkgever bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan, de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel mag ontslaan in
geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in het geval van het
ontslag van een welbepaalde personeelsgroep;
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COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST - NORMATIEVE BEPALINGEN BEG RIP.

De verplichtingen van de contracterende
partijen als bepaald bij art. 13, § 2, van
de C.A.O. 25 jan. 1985, gesloten in het
paritair comite voor het vervoer en algemeen verbindend verklaard bij KB.
22 juli 1985, aangevuld door art. 3 van
de C.A.O. 9 dec. 1988, algemeen verbindend verklaard bij KB. van 14 aug.
1989, alsmede de voorschriften ver-
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meld op het als bijlage bij de C.A.O.
van 25 jan. 1985 gevoegd model van
dagelijks prestatieblad met betrekking
tot de rechtsgeldigheid en de bewijslast, zijn normatieve bepalingen (1).
(GEBROEDERS DILLEN N.V. T. PEETERS)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0165.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1993 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
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Overwegende dat de contracterende partijen aldus het prestatieblad
hebben opgesteld ingevolge de aangegane verplichting en als model gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan het deel uitmaakt; dat de voornoemde bepalingen normatieve bepalingen zijn,
waarbij rechten en plichten van de
werknemers en werkgevers die tot
de werkingssfeer van de collectieve
arbeidsovereenkomst behoren, zijn
vastgesteld;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
W at het tweede onderdeel betreft :

Over het eerste middel :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 13.3 van
de collectieve arbeidsovereenkomst
van 25 januari 1985, gesloten in het
paritair comite voor het vervoer en
algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 22 juli 1985,
bepaalt dat met de bedoeling de collectieve arbeidsovereenkomsten te
doen toepassen, de contracterende
partijen overeenkomen een dagelijks prestatieblad op te stellen, enkel en alleen rechtsgeldig voor de
berekening van het loon, en via een
« softwareprogramma » als dusdanig
erkend door het paritair comite; dat
uit die bewoordingen niet blijkt dat
gebruik van het « softwareprogramma » als een voorwaarde van rechtsgeldigheid van het prestatieblad
wordt aangemerkt;
Dat, krachtens artikel 13.2, het
model van het prestatieblad bij de
collectieve arbeidsovereenkomst is
gevoegd; dat dit model naar artikel
13.3 verwijst en bepaalt dat het document enkel en alleen rechtsgeldig
is voor de berekening van het loon
en dat de bewijslast ten laste valt
van de niet ondertekenende partij,
en in geval van betwisting bij de
werkgever;
(1) Zie : Cass., 9 mei 1994, A.R.
S.93.0108.N (A.C., 1993-94, nr. 224).
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Overwegende dat de appelrechters
eiseres tot betaling van achterstallig
loon veroordelen omdat zij in gebreke blijft het haar door de bedoelde
collectieve arbeidsovereenkomst in
geval van betwisting opgelegde bewijs te leveren;
Dat het onderdeel opkomt tegen
een ten overvloede gegeven reden,
mitsdien niet ontvankelijk is;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat de bepalingen van
artikel 13.2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari
1985, alsmede de bepalingen van het
model van het prestatieblad dat aan
die collectieve arbeidsovereenkomst
is gevoegd en die de bewij slast betreffen, geen normatieve bepalingen
zijn;
Dat het onderdeel, blijkens het
antwoord dat op het eerste onderdee! is gegeven, niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 13.2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985,
aangevuld door artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14
augustus 1989, betwistingen omtrent
de vermeldingen van het prestatieblad slechts toegelaten zijn in geval
een van de partijen Weigert het
prestatieblad te ondertekenen;
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Dat die bepaling preciseert dat de
werknemers en de werkgevers zonder wettige en nauwkeurige reden
niet mogen weigeren het voorgelegde prestatieblad te ondertekenen;
Overwegende dat uit die bepaling
blijkt dat de partij die weigert het
prestatieblad te ondertekenen, de
vermeldingen van dat blad slechts
vermag te betwisten, indien zij haar
weigering doet met opgaaf van een
wettige en nauwkeurige reden;
Dat uit die bepaling niet blijkt dat
die partij de juistheid van die reden
dient te bewijzen;
Overwegende dat de voormelde
aanvullingsbepaling van artikel 13.2
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985 geen afbreuk doet aan dat artikel en van het
krachtens dat artikel bij de collectieve arbeidsovereenkomst gevoegde
model van het prestatieblad;
Dat die aanvullingsbepaling ook
niet afwijkt van de regeling van de
bewijslast, bepaald in het voormelde
model;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 juni 1994 - 3° kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Adovaat: mr. Nelissen Grade.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - DIENSTPLICHTZAKEN HERKEURINGSRAAD -

REDENEN.

1o en 2° Niet regelmatig met redenen

omkleed is de beslissing van de herkeuringsraad die, uitspraak doende op
een aanvraag om vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grand,
zich ertoe beperkt de aanvraag af te
wijzen in de bewoordingen van art. 43,
4, Dienstplichtwet, zonder daarbij de
redenen van die beslissing op te geven
(1). (Art. 48 Dienstplichtwet.)
(D ... )
ARREST

(A.R. nr. M.94.0014.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 januari 1994
door de Herkeuringsraad van de
provincie Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 48 van de Dienstplichtwet, de beslissingen van de herkeuringsraad
met redenen dienen omkleed te zijn;
Overwegende dat de herkeuringsraad eiser « aangewezen, geschikt
voor de dienst » verklaart; dat de
herkeuringsraad verwijst naar de
beslissing van de geneesheer, hoofd
van de gezondheidsdienst van het
recruterings- en selectiecentrum,
waarbij eiser naar de herkeuringsraad verwezen werd, naar het deskundigenverslag, opgesteld ingevolge de inobervatiestelling van eiser
en naar het verslag van de secretaris-verslaggever;
Dat deze loutere verwijzingen,
zonder enige opgave van het eigen
oordeel van de raad, geen motivering van de beslissing zijn;
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Dat het middel gegrond is;

1° DIENSTPLICHT -

M!LITIERECHTSCOLLEGES - VORM VAN DE BESLISS!NGEN
HERKEURINGSRAAD - MOT!VERING.

{1) Zie : Cass., 4 maart 1991, A.R. nr.
M.757.N (A.C., 1986-87, nr. 355).
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Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de herkeuringsraad van de provincie
Limburg.
13 juni 1994 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal.

Nr. 303
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ARBITRAGEHOF

- PREJUDICIEEL GESCHIL - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICLELE
VRAAG - ART. 26, § !, 3°, BIJZONDERE WET
ARBITRAGEHOF HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING.

Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag als bedoeld in
art. 26, § 1, 3", Bijzondere Wet Arbitragehof is opgeworpen, moet het Hoi
van Cassatie in de regel het Arbitragehal verzoeken over die vraag uitspraak
te doen (1). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(PEETERS E.A. T. VAN LIERDE)
ARREST

(A.R. nr. 6736)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1992 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;

(1) Cass., 23 dec. 1993, A.R. nr. C.93.0173.N
(A.C., 1993, nr. 545).
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Over het tweede en het derde
middel:
Overwegende dat naar luid van
het artikel 26, § 1, van de Bijzondere
Wet van 6 januari 1989, het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak doet bij wege van
arrest op vragen omtrent de scherrding door een wet van de artikelen
6 (thans 10) en 6bis (thans 11) van
de Grondwet;
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat de appelrechters ten onrechte oordelen « dat het immers
klaarblijkelijk is dat er geen sprake
kan zijn van enige schending » door
het artikel 136 van het Wetboek van
Strafvordering, van de vermelde artikelen van de Grondwet;
Dat de eisers aldus in deze strafzaak een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, opwerpen en het Hof verplicht is ambtshalve het Arbitragehof te verzoeken over die vraag
uitspraak te doen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening in zoverre zij gesteund
is op het eerste middel en schort elke verdere beslissing op tot het Arbitragehof, bij wijze van prejudicii:He
beslissing, uitspraak zal hebben gedaan op de volgende vraag : « Is het
artikel 136 van het Wetboek van
Strafvordering in strijd met de artikelen 10 (voorheen 6) of 11 (voorheen 6 bis) van de Grondwet, doordat het bepaalt dat de burgerlijke
partij die op haar verzet tegen een
beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer in het ongelijk wordt gesteld, tot schadevergoeding jegens de verdachte wordt
veroordeeld, terwijl dit niet het geval is voor de Staat wanneer de procureur des Konings in het ongelijk
is gesteld? »; gelast de overzending
aan het Arbitragehof van een door
de voorzitter en door de griffier van
het Hof ondertekende expeditie van

HOF VAN CASSATIE
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deze beslissing tot verwijzing; houdt
de beslissing over de kosten aan.
14 juni 1993 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. D'Hont ·- Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.
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1° en 2° De schuld aan het bij art. 10, § 1,

1, a, wet 15 juli 1985 strafbaar gesteld
misdrijf van het verhandelen van dieren waaraan stoffen met lwrmonale of
antihormonale werking werden toegediend, kan onder meer bestaan in onachtzaamheid omtrent de kennis van
het toedienen van deze stoffen (1).
3° Bij de beoordeling van de strafrechte-

Jijke onachtzaamheid mag de rechter
rekening houden met aile concrete omstandigheden van de zaak (2).

(GARDIN)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0712.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1993 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het eerste middel :
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2° MISDRIJF -

Overwegende dat de considerans
van het beroepen vonnis, welke de
appelrechters wat eiser betreft overnemen, « Beklaagden brachten de
volksgezondheid ernstig in gevaar.
Een geldboete van 1.000 frank per
positief bevonden dier, zal hen ertoe
aanzetten geen dergelijke misdrijven meer te plegen in de toekomst », niet tegenstrijdig is met de
veroordeling van eiser ter zake van
5 dieren tot een geldboete van 5.000
frank;

3° MISDRIJF -

(1) Zie noot - Het verbande!en van dieren
waaraan stoffen met hormonale of antibormonale werking zijn toegekend door B. Spriet,
onder Cass., 18 okt. 1990, R. W., 1990-1991, 856;
Art. 10, § 1, 1, a van de wet van 15 juli 1985
betreffende bet gebruik bij dieren van stoffen
met bormonale of met anti-bormonale werking
werd opgeheven bij art. 3 wet 6 aug. 1993.

2e KAMER - 14 juni 1994

10

DIEREN - VERHANDELEN VAN DIEREN
- DIEREN WAARAAN STOFFEN MET HORMONALE OF ANTIHORMONALE WERKING WERDEN TOEGED!END - MISDRIJF - SCHULD ONACHTZAAMHEID.

ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL SCHULD - ONACHTZAAMHEID - VERHANDELEN VAN DIEREN- DIEREN WAARAAN STOFFEN MET HORMONALE OF ANTIHORMONALE
WERKING WERDEN TOEGEDJEND.

ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL SCHULD - ONACHTZAAMHEID - BEOORDELING - CONCRETE OMSTANDIGHEDEN.

(2) Zie betreffende bet moreel bestanddeel
van bet misdrijf : Cass., 12 mei 1987, A.R. nr.
728 met cone!. adv.-gen. J. du Jardin (A.C.,
1986-87, nr. 531, en R. W., 1987-88, 538).
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Dat het middel op een onjuiste lezing van het beroepen vonnis berust, mitsdien feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 10, § 1,
van de wet van 15 juli 1985 strafbaar stelt het verhandelen van dieren waaraan stoffen met hormonale
of antihormonale werking werden
toegediend met overtreding van de
bepalingen van deze wet of van de
besluiten ter uitvoering ervan; dat
de schuld aan dit misdrijf kan bestaan onder meer in onachtzaamheid omtrent de kennis van het toedienen van deze stoffen; dat de
rechter deze kennis mag afleiden uit
alle concrete omstandigheden van
de zaak;
Dat de appelrechters derhalve bij
de beoordeling van eisers onachtzaamheid rekening mochten houden
met het feit dat hij een veehandelaar is, die reeds jaren het vak uitoefent en reeds voor gelijkaardige
feiten werd veroordeeld;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, gelet op het
moreel element vereist voor het aan
eiser ten laste gelegd misdrijf, het
niet tegenstrijdig is, enerzijds, te
considereren : « In casu is dan ook
vereist dat de gedraging van (eiser)
getoetst wordt aan de gedraging van
een normale zorgvuldige en omzichtige veehandelaar, geplaatst in dezelfde omstandigheden », anderzijds,
voor de schuldigverklaring van eiser
in aanmerking te nemen dat hij een
veehandelaar is, reeds jaren het vak
uitoefent en reeds voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
het feit « dat hormonen pas enkele
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maanden voor de slachting worden
toegediend met het oog op een belangrijke gewichtstoename », als een
gegeven van algemene bekendheid
mochten beschouwen;
Dat gegevens van algemene bekendheid uit hun aard zelf aan de
tegenspraak van de partijen onderworpen zijn;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, te zeggen dat
de dieren die uit Ierland werden ingevoerd om alhier te worden vetgemest per stuk werden aangekocht,
anderzijds, met betrekking tot de
vetgemeste dieren te overwegen dat
het algemeen bekend is dat de dieren per gewicht worden verkocht;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering onderaan op
het zevende blad en op het achtste
blad van het arrest, de feitelijke gegevens vermelden waarop zij hun
overtuiging dat eiser de dieren per
stuk heeft aangekocht, laten steunen;
Overwegende dat de appelrechters
in deze motivering de redenen van
de eerste rechter overnemen met
betrekking tot de door eiser overgelegde stukken waaruit het tegendeel
zou moeten blijken; dat de eerste
rechter considereerde : « de voorgelegde facturen bewijzen niets, vermits het gewicht van de dieren bij
invoer verplicht vermeld moet zijn,
terwijl het aanvullend onderzoek
duidelijk maakte dat er precies in
verband met de verkoop in kwestie,
na het tussenvonnis nog kontaktnamen plaats hadden tussen (eiser) en
de Ierse verkoper »;
Dat de appelrechters erop wijzen
dat het opmerkelijk is dat eiser ter
terechtzitting voor de eerste rechter
verklaard heeft dat hij de dieren per
stuk heeft aangekocht en als hun
oordeel te kennen geven dat aan het
gezegde van eiser dat hij zich vergist heeft, door de eerste rechter terecht geen geloof werd gedaan;
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Dat de appelrechters met de overneming van de motivering van de
eerste rechter aan de door eiser
overgelegde stukken bewijswaarde
ontzeggen met betrekking tot het
door hem aangevoerde verweer,
daardoor zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe 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.
14 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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1° De onderzoeksrechter die, in dringende gevallen, op grand van een officieel
bericht van de verzoekende Staat, ten
laste van de vreemdeling een voorlopig
bevel tot aanhouding heeft verleend, is
gemachtigd te handelen naar de regelen van de artt. 87 tot 90 Sv. en kan
huiszoeking en inbeslagneming gelasten zonder dat vooraf bet buitenlands
bevel tot aanhouding of de gelijkwaardige akte door de daartoe bevoegde
raadkamer uitvoerbaar moet zijn verklaard. (Art. 5, vierde lid, Uitleveringswet.) (1)
2° Naar recht verantwoord is de beslis-

sing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de in beslag genomen
voorwerpen aan de verzoekende justitifile overheid dienen te worden overgedragen op grand dat zij rechtstreeks
verband houden met de feiten die ten
laste worden gelegd aan de vreemdeling waarvan de uitlevering werd gevraagd (2). (Artt. 5, laatste twee !eden,
en 11, derde en vierde lid, Uitleveringswet.)
3° De onderzoeksgerechten aan wie op

grand van de Uitleveringswet de bevoegdheid is verleend de overdracht of
de teruggave te bevelen van de in beslag genomen voorwerpen en, in voorkomend geval, te beslissen over de terugvordering van derde bezitters of
rechthebbenden zijn niet bekleed met
de macht civielrechtelijke betwistingen
te beslechten, maar dienen alleen na
te gaan of de rechten van derden kunnen worden benadeeld doordat de in
beslag genomen voorwerpen aan de
verzoekende regering worden overgedragen (3). (Artt. 5, laatste twee !eden,
en 11, derde en vierde lid, Uitleveringswet.)

1° UITLEVERING -

0:'\DERZOEKSRECH·
TER - VOORLOPIG BEVEL TOT AA!'iHOl'DE\G
- HVJSZOEKI:'I!G E"i I~BESLAG'IEl\1!:\TG - BE·
VOEGDHEID.

2° UITLEVERING -

HCISZOEKING - IX·
BESLAGKEl\IDiG IX BESLAG GEKO:\IEX
VOORWERPEN - OVERDR..'l.CHT - VEREISTE.

IXBESLAG:XE'\II~G IN BESLAG GE:\TOl\IE:\T VOORWERPE:'-1 - OVER·
DRACHT- TERUGGAVE- TERlJGVORDERI:'\G
- 0:'\DERZOEKSGERECHT - BEYOEGDHEID

3° UITLEVERING -

(1) Zie : P.E. TROUSSE en J. VA'IIHALE\I'IJX,
A.P.R., Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken, nrs. 269 en 270; R.
DECLERCQ, A.P.R., Onderzoeksgerechten, nr.
1044; L. VIAENE, A.P.R., Huiszoeking en beslag
in strafzaken, nr. 385).
(2) Zie Cass., 3 mei 1926 (Bull. en Pas., I,
1926, 358).

(3) Zie Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 654 (A.C.,
1986-87, nr. 345); J.J. HAt:S, Principes gimeraux
du Droit penal, t. 2, biz. 238; R.P.D.B., t.V., biz.
302, nr. 143.
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(FAILLISSEMENT SABELDIA N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.061"/.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Op de drie voorzieningen samen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat krachtens artikel 5, vierde lid, van de Uitleveringswet, de onderzoeksrechter die, in
dringende gevallen, op een officieel
bericht van de verzoekende Staat
lastens de vreemdeling een voorlopig bevel tot aanhouding heeft verleend, gemachtigd is te handelen
naar de regelen in de artikelen 87
tot 90 van het Wetboek van Strafvordering bepaald;
Dat hij tot huiszoeking en inbeslagneming kan overgaan zonder
dat voorafgaandelijk het buitenlands
bevel tot aanhouding of de gelijkwaardige aide door de daartoe bevoegde raadkamer uitvoerbaar moet
zijn verklaard;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de uitleveringsverdragen die zijn gesloten krachtens de Uitleveringswet van 15
maart 1874 en die zijn geratificeerd,
in werking getreden en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad,
geen afbreuk doen aan deze wet;
Dat mitsdien, artikel 7 van het
Belgisch-Zwitsers
Uitleveringsverdrag van 13 mei 1874 dat bepaalt
dat er aanleiding bestaat tot uitlevering van alle in beslag genomen
voorwerpen die kunnen dienen tot
het vaststellen van de misdaad of
het wanbedrijf, evenals van de voorwerpen, voortkomende uit diefstal,
dient in context gelezen met de be-
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· palingen van de artikelen 5, twee
laatste !eden, en 11, derde en vierde
lid, van de Uitleveringswet, onder
meer wat betreft de bevoegdheid
van de raadkamer om deze overdracht geheel of gedeeltelijk te bevelen dan wei de teruggave te bevelen van voorwerpen die geen rechtstreeks verband houden met het feit
dat de verdachte wordt ten laste gelegd;
Dat de appelrechters te dezen
door, op grond van de door hen aangehaalde feitelijke gegevens, onaantastbaar te oordelen « dat al de inbeslaggenomen voorwerpen evenals de
inhoud vail de safe ( ... ) rechtstreeks
verband houden met de aan (de
tweede eiser) ten laste gelegde feiten van oplichting, misbruik van
vertrouwen en valsheid in geschriften » en dienen overgedragen te
worden aan de Zwitserse justitiele
overheid tot beloop van 11.780.937,90
U.S. dollars, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen niet scherrden;
Over het derde middel :
Overwegende dat de raadkamer
de overheid is die, overeenkomstig
artikel 7 van het Belgisch-Zwitsers
Uitleveringsverdrag van 13 mei
1874, bevoegd is om de overdracht
van de in beslag genomen voorwerpen te apprecieren, onverminderd
de op deze voorwerpen verworven
rechten door derden die niet bij de
strafvervolging betrokken zijn;
Dat luidens de artikelen 5, twee
laatste !eden, en 11, derde en vierde
lid, van de Uitleveringswet, de raadkamer de teruggave beveelt van
voorwerpen die geen rechtstreeks
verband houden met het feit dat de
verdachte wordt ten laste gelegd, en
beslist in voorkomend geval over de
terugvorderingen van derde bezitters of andere rechthebbenden;
Overwegende dat de raadkamer
en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling door die bepalingen niet worden bekleed met het
recht civielrechtelijke betwistingen
te beslechten, waartoe de vorderin-

Nr. 305

HOF VAN CASSATIE

gen van derden aanleiding zouden
kunnen geven; dat het onderzoeksgerecht binnen zijn duidelijk afgelijnde bevoegdheid aileen onderzoekt of de rechten van derden
kunnen worden benadeeld, doordat
de in beslag genomen voorwerpen
aan de verzoekende regering worden overgegeven; dat de rol van het
onderzoeksgerecht een bewarend
karakter heeft en, alhoewel zijn beslissing van gerechtelijke aard is,
het niet optreedt als vonnisgerecht
maar als onderzoeksgerecht;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen, op grond van feitelijke gegevens die zij aangeven, oordelen,
eensdeels, « dat al de inbeslaggenomen voorwerpen evenals de inhoud
van de safe in zijn bureel rechtstreeks verband houden met de aan
(eiser) L. Thierschmann ten laste
gelegde feiten van oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in
geschriften (... ) », anderdeels, « dat
de collusie tussen (eiser) Thierschmann Lothar en de N.V. Sabeldia en
ook de andere firma's waarvan hij de
verantwoordelijke is, evident is; (... )
dat wanneer de organen van een
vennootschap - zoals (eiser) Lothar
Thierschmann werkzaam binnen de
sfeer van hun ambtsbevoegdheid een onrechtmatige, ongeoorloofde
daad verrichten, het de vennootschap zelf is die optreedt, zodat de
kamer van inbeschuldigingstelling
wegens dezelfde redenen als hager
aangehaald ten aanzien van (eiser
Thierschmann) zelf, evenmin de teruggave van de inbeslaggenomen
voorwerpen en van de inhoud van
voormelde safe aan de N.V. Sabeldia
zou kunnen bevelen; dat het verzoek
van de Zwitserse overheden zich
overigens niet beperkt tot die voorwerpen die eigendom zijn van (eiser) Thierschmann Lothar maar ook
betrekking heeft op al bet andere
bewijsmateriaal dat in verband
staat met de feiten die het voorwerp
zijn van het in Zwitserland gevoerd
( ... ) onderzoek »;
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Overwegende dat de appelrechters
zodoende niet vaststellen dat de in
beslag genomen goederen eigendom
zijn van de N.V. Sabeldia, doch wel
dat die voorwerpen verband houden
met misdrijven waarvan eiser
Thierschmann verdacht wordt en
die in Zwitserland verder dienen te
worden onderzocht; dat zij, op de
aanvoeringen van de eisers nopens
dit eigendomsrecht, eraan toevoegen
noch gebonden te zijn door de beschikking van de beslagrechter,
noch dat het hen toekomt civielrechtelijke betwistingen te beslechten,
zoals het aangevoerde eigendomsrecht van de N.V. Sabeldia en de
daaruit voortspruitende aanspraken
van de schuldeisers van het faillissement, waarop het middel is gestoeld;
Overwegende dat de appelrechters
met voormelde redenen en de overige, niet in het middel bekritiseerde
redenen in verband met de eiseres
N.V. Corluy, naar recht beslissen
dat er alsnog geen grond bestaat tot
teruggave van de in beslag genamen voorwerpen aan de eiser
Thierschmann, en dat « de terugvorderingen van (eiser Castille q.q.) en
(eiseres N.V. Corluy) elke grond
missen »; dat zij zodoende niet zeggen dat de vordering van de curator
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, nu het bestreden arrest geen vonnis is in de zin
van artikel 149 van de Grondwet,
het arrest dit artikel niet schendt;
dat de appelrechters met bovenvermelde redengeving het verweer van
de eisers verwerpen en aldus hun
conclusie beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat de tweede
eiser betreft, dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eisers in
de kosten van hun respectieve voorziening.

D/1995/0196/10
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14 juni 1994 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Goethals - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Geinger.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 1994

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Arbitragehof

A

Prejudiciele vraag - Verplichting voor het
Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Gevolg.
553

Arbitragehof
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout - Begrip.

492

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Art. 26, §1, 3", Bijzondere
Wet Arbitragehof - Hof van Cassatie - Verplichting.
608

Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rechter - Eerste ongeval - Hu!pbehoevend
slachtoffer - Tweede ongeval - Hulpverlener - Causaal verband tussen beide ongevallen.
466

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

B

Herstelplicht - Staat, overheid - Gemeente
- Wegen- Veiligheid van de gebruikers. 528

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat, overheid - Fout van
de administratieve overheid - Zorgvuldigheidsnorm.
594

Afstamming
Overspelig kind - Erfenis - Onverenigbaarheid van het oud art. 756 B.W. met de artt. 6
en 6bisGw.
500

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, Bijzondere regels - Indeplaatsstelling - Terugvordering
Omvang.
572

Arbeidsovereenkomst
Einde - Willekeurig ontslag - Werkman Begrip - Gedrag - Niet foutief gedrag. 584

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding - Berekening - Loon en voordelen - Eindejaarspremie- Aard- Gevolg.
461

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Eenvoudige bankbreuk - Staking van betaling - Aangifte binnen drie dagen - Aflopend misdrijf.
544

Berusting
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting
in een rechterlijke beslissing - Vaststellingen en gevolgtrekkingen van de bodemrechter - Toetsing van het Hof.
569

Berusting
Burgerlijke zaken - Sti!zwijgende berusting
in een rechterlijke beslissing - Begrip.
569

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Wederopneming
van een op proef in vrijheid gestelde ge!nterneerde- Wettigheid- Vereiste.
447

2Beslag
Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid
- Beslissing over de rechten der partijen. 576

Betaling
Aanbod van betaling zonder consigr.atie Bevrijding van de schuldenaar- Interest. 481

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Betekening aan de procureur des
Konings - Geldigheid.
586

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
Volstrekte bevoegdheid - Beslagrechter - Beslissing over de rechten der partijen.
576

voegde personen - Processen-verbaal - Opmaak - Handtekening.
525

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Alcoholgehalte van het bloed - Bloedproef - Wijze van
uitvoering - Analyse - Resultaat - Kennisgeving- Termijn- Gevolg.
526

Bloedproef
Weigering - Misdrijf - Bestanddelen.

525

Bloedproef
Wijze van uitvoering - Analyse - Resultaat
- Kennisgeving - Termijn - Doel - Ge526
volg.

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Samenhang.
561

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
561

c

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - GeschH inzake bevoegdheid Art. 416 Sv. - Beslissing inzake bevoegdheid
- Begrip.
589

Bewaargeving
Gerechtelijk sekwester - Beschikkingsdaden
- Voorwaarden.
427

Bewaargeving
Gerechtelijk sekwester - Begrip - Bevoegdheid van de rechter.
427

Bewijs
Belastingzaken - Algemeen - Gemeentebelasting op het wegslepen of stallen van een
onregelmatig geparkeerd voertuig - Voorwaarden.
506

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Allerlei
- Samenstelling van het rechtscollege Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te
wonen van het vonnis waarover hij mede
heeft beraadslaagd - Vervanging - Vereisten - Vaststelling - Beschikking van de
voorzitter tot aanwijzing - Beschikking niet
van valsheid beticht - Vonnis - Vonnis
waarin niet wordt vastgesteld dat aan de vereisten is voldaan- Wettigheid.
487

Bewijs
Strafzaken - Algemeen - Deskundigenonderzoek - Algemeen rechtsbeginsel - « De
twijfel komt de beklaagde ten goede
Draagwijdte.
520

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Wegverkeer - Misdrijven ,...- Vaststelling - Be-

Cas sa tie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Dienstplichtzaken - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grand - Vrijstelling - Herkeuringsraad - Dienstplichtige - Medisch onderzoek - Toetsing - Hof
van Cassatie - Bevoegdheid.
443

Cassatie
Bevoeghfid van het Hof - Aller lei - Burgerlijke zak!m - Berusting - Vaststellingen en
gevolgtrekkingen van de bodemrechter Toetsing van het Hof.
569

Cassatie
Vernietiging, omvang - Burgerlijke zaken Gedeeltelijke cassatie van een beslissing Beslissing die slechts het gevolg is - Gevolg.
489

Cassatie
Vernietiging, omvang - Burgerlijke zaken Beslissing die onderling noodzakelijk zijn
verbonden.
528

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Allerlei - Procedure
van rangregeling - Beslissing - Kennisgeving.
530

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Gemis aan belang of
bestaansreden - Gemis aan bestaansreden
- Gedeeltelijke cassatie van een beslissing -
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Beslissing die slechts het gevolg is - Vernietigde beslissing - Cassatieberoep tegen die
beslissing - Ontvankelijkheid
Algemene
regeL
489

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Gemis aan belang of
bestaansreden - Gemis aan bestaansreden
- Cassatie van een beslissing - Beslissing
die slechts het gevolg is- Vernietigde beslissing - Cassatieberoep tegen die beslissing Ontvankelijkheid - Uitzondering op de algemene regel.
489

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbes!issing) - Verwijzing naar de correctionele rechtbank Cassatieberoep van de verdachte.
472

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering - Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep
Ontvankelijkheid.
553

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering - Geschil
inzake bevoegdheid - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank Hoger beroep van de verdachte - Arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
589

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen Bescherming van de maatschappij - Commissie tot bescherming van de maatschappij
- Invrijheidstelling - Definitieve invrijheidstelling - Invrijheidstelling op proef Ge!nterneerde- Verzoek- Afwijzing.
474

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen Verwijzing naar het hof van assisen - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - lngesteld voor het eindarrest
- Draagwijdte.
519

Cassatieberoep
Strafzaken - Bes!issingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- Bescherming van de maatschappij - Com-·
missie tot bescherming van de maatschappij

- Beslissing over de wijze vanuitvoering van
de internering - Begrip - Beslissing over
een verzoek tot het verlaten van de inrichting
onder toezicht.
474

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grand van
niet-ontvankelijkheid - Grand van niet-ontvankelijkheid tegen een middel opgeworpen
en afgeleid uit het gebrek aan belang Grand van niet-ontvankelijkheid hierop gesteund dat de beslissing naar recht is verantwoo~d door een door eiser niet bekritiseerde
overweging - Middel dat zelf kritiek oefent
op die overweging - Gevolg.
581

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grand van
niet-ontvankelijkheid - Grand van niet-ontvankelijkheid tegen een middel opgeworpen
en hieruit afgeleid dat een ten overvloede gegeven reden van het bestreden arrest wordt
bekritiseerd - Bestreden arrest - Vermeldingen - Gevolg - Grand van niet-ontvankelijkheid mist feitelijke grondslag.
581

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Middelen ten
betoge dat de conclusie niet is beantwoord Grand van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit
gebrek aan belang - Gevolg.
552

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Vermelding van de geschonden wetsbepaling - Verband met de aangevoerde grief. 481

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Be lang - Grieven zonder weerslag op de beslissing.
475

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat
een rechtvaardigingsgrond aanvoert.
591

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Middel dat de
onregelmatigheid van een bestuurlijke beslissing aanvoert.
591

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Bestreden beslissing - Veroordeling
- Voorwerp van het middel- Voorbereidend
onderzoek.
523

Cassatiemiddelen
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen Geschonden wetsbepalingen - Middel dat
verschillende grieven aanvoert - Middel dat
niet voor elke grief de geschonden wetsbepalingen aanduidt.
43~

-4Dienstplicht

Cassatiemiddelen
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen
Geschonden wetsbepalingen - Bewijskracht
van akten.
438

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Nieuw middel - Niet rechtsgeldige beslissing tot onderzoek - Ontvankelijkheid.
483

Collectieve Arbeidsovereenkomst
Normatieve bepalingen - Begrip.

460

Collectieve arbeidsovereenkomst
Normatieve bepalingen - Begrip.

Militierechtscolleges - Samenstelling, bevoegdheid, rechtsplegingen - Openbaarheid
van de terechtzittingen - Met eigenlijke
rechtspraak belast administratief rechtscollege - Toepassingsgebied - Bijzondere wettekst.
443

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Vorm van de beslissingen - Herkeuringsraad - Motivering Antwoord op overgelegde stukken.
443

605

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Vorm van de beslissingen - Uitgifte van de beslissing - Onjuiste vermeldingen - Minuut van de beslissing
- Vermoeden van regelmatigheid.
443

Dienstplicpt

D

Militierec):ltscolleges - Vorm van de beslissingen - Herkeuringsraad - Motivering. 607

Dagvaarding
Onregelmatigheid - Gevolg.

534

Dagvaarding
Strafzaken - Opeenvolgende dagvaardingen
van een beklaagde wegens een en hetzelfde
feit- Wettigheid- Voorwaarde.
590

Dagvaarding
Strafzaken - Verschrijving - Geldigheid
van de dagvaarding - Voorwaarden.
590

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Twijfel van de deskundige Algemeen rechtsbeginsel - « De twijfel komt ·
de beklaagde ten goede » - Draagwijdte. 520

Dienstplicht
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grond - Tabel als bijlage K.B. 5 nov.
1971 - Aandoening met ongeschiktheid tot _
gevolg - Voorwaarden- Ernst- Graad Aard - Herkeuringsraad - Beoordeling Feitelijke beoordeling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
585

Dieren
Dierenarts - Uitoefening van de diergeneeskunde - Geneesmiddelen - Voorschrijven
van geneesmiddelen- Vervaardiging.
523

Dieren
Verhandelen van dieren - Dieren waaraan
stoffen met hormonale of antihormonale werking werden toegediend - Misdrijf - Schuld
- Onachtzaamheid.
609

Dierenarts
Uitoefening van de diergeneeskunde - Geneesmiddelen - Voorsrhrijven van geneesmiddelen - Vervaardiging.
523

E

Dienstplicht
Militierechtscolleges
Algemeen
E.V.R.M. - Art. 6 - Toepasselijkheid op de
rechtspleging inzake dienstplicht.
443

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Samenstelling, bevoegdheid, rechtsplegingen - Uitspraak van
de besllssing in openbare terechtzitting Dienstplichtige die het tegendeel beweert Authentieke vaststelling van de bestreden beslissing
Geen betichting van valsheid Begrip.
443

Erfenissen
Overspelig kind - Onverenigbaarheid van
het oud art. 756 B.W. met de artt. 6 en 6bis
Gw.
500

Erfenissen
Onbeheerde nalatenschap Schuldeisers
van de overledene - Samenloop - Datum 567
Gevolg.
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treffende overgedragen goederen - Haugende gerechtelijke procedures - Draagwijdte 508
Tijdstip.

Gemeente
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Verkoping van een tot de
failliete boedel behorend vastgoed - Notaris
- Verkoopsvoorwaarden- Gerechtelijk Wethoek- Toepasselijkheid.
476

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Verkoping van een tot de
failliete boedel behorend vastgoed - Door
rechter-commissaris aangestelde notaris Goedkeuring door de vrederechter - Aard
van de beslissing- Rechtsmiddel.
476

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen - Faillissement van een vennootschap - Persoonlijke verbintenissen van de
bestuurders - Kennelijk grove fout - Bewijs
- Arrest waarbij voorlopig verbod wordt opgelegd een beroep uit te oefenen - Gezag van
gewijsde - Grenzen.
502

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers Boedelschuldvordering - Boedelschuld Voorlopige voortzetting van de handelsverrichtingen van de gefailleerde.
438

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Allerlei - Faillissement - Voortzetting door
de curator van de handelsactiviteit van de gefailleerde - Inkomstenbelastingen - Belastingschulden - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Betaling - Uitvoering
van werken door een niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk - Faillietverklaarde aannemer - Curator- Voortzetting van de werken- Inhoudingen - Voorschotten op de belastingschulden en de bijdragen - Teruggave - Voorwaarden.
438

Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Veiligheidsplicht.
528

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Belasting op het
wegslepen of stallen van een onregelmatig geparkeerd voertuig - Bewijs.
506

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
'
Gemeentebelasting - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belastingen - Vestiging en inning - Administratie der directe belastingen - Wettelijke opdracht.
594

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelasting - Inkohiering en inning
- Efficientie - Beoordeling door de rechter.
594

Geneeskunde
Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Dierenarts - Uitoefening van de
diergeneeskunde - Geneesmiddelen - Voorschrijven van geneesmiddelen
Vervaardiging.
523

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Individuele maatregel die niet het karakter
van tuchtsanctie heeft - Procedure - Taalgebruik.
486

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtprocedure - Taalgebruik.
486

Gerechtskosten
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter
- Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Veroordeling tot betaling van de
vergoeding bedoeld in art. 91, tweede lid, K.B.
28 dec. 1950.
496

Gezinsbijslag
Werknemers - Rechtgevend kind - Gehandicapt kind - Verhoogde kinderbijslag -,
Vereiste ongeschiktheid- Vaststelling.
549

Grondwet
Artt. 6 en 6bis - Overspelig kind - Erfenis

G
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Onverenigbaarheid met het oud art. 756

B~

~

Grondwet
Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten - Verplichtingen be-

Art. 7 oud (thans 12) - Aanhouding - Metredenen omkleed bevel van de rechter - Bevel
tot medebrenging - Begrip.
423

-6
Grondwet
Art. 159 (oud art. 107) - Recht en verplichting
om na te gaan of de besluiten en verordeningen met de wet overeenstemmen.
593

Niet op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen.
473

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Tussenarresten Vraag - Vragen in de door de verdediging gewilde bewoordingen - Weigering - Recht
van verdediging - Rechten van de Mens. 473

Hof van assisen

H
Heling
Zedelijk bestanddeel - Wil tot teruggave. 518

Herziening
Verzoek en verwlJzmg om advies - Nieuw
feit - Veroordeling tot een straf wegens verschillende misdrijven - Verzoek om herziening voor een telastlegging
Ontvankelijkheid.
517

Herziening
Verzoek en verwijzing om advies - Herziening aangevraagd door de minister van Justitie - Nieuw feit - Verwijzing voor onderzoek van de aanvraag naar hof van beroep Overleden veroordeelde - Benoeming van
curator.
555

Herziening
Verzoek en verwijzing om advies - Herziening aangevraagd door de minister van Justitie- Nieuw feit- Veroorde!ing door het Militair Gerechtshof - Verwijzing voor onderzoek van de aanvraag naar hof van beroep.
555

Hof van assisen
Rechtspleging tot de verwijzing naar het Hof
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest van verwijzing - Cassatieberoep - Ingesteld voor het eindarrest - Draagwijdte. 519

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Werkende voorzitter verhinderd - Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter Voortzetting van de debatten onder het voorzitterschap van de plaatsvervanger.
497

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Tussenarresten Debatten - Vraag - Gepastheid
Onaantastbare beoordeling.
· 4 73

Hoi van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Behandeling ter zitting- Getuigen- Verhoor- Art. 319 Sv.-

Behandeling ter zitting - Schuldigverklaring
- Pleidooi van de raadslieden van de beschuldigden over de straf - Ontbreken van
een authentieke vaststelling van de verk!aringen van de beschuldigden.
497

Hof van assisen
Behandel~ng

ter zitting en tussenarresten,
van de jury- Werkend voorzitter
verhinderd - Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter - Voortzetting van de debatten onder het voorzitterschap van de
plaatsvervanger.
497
verklarin~

Hof van assisen
Allerlei - Onderhoud van de voorzitter met
een getuige na diens getuigenis.
497

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep Termijn - Herroeping van adoptie.
426

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) Principaal beroep,
vorm, termijn, onsplitsbaar geschil - Principaal beroep- Vorm - Conclusie.
569

Hogel' beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Rechtbank van koophandel
heeft over de zaak zelf uitspraak gedaan Bevoegdheid «ratione materiae » van de rechtbank van eerste aanleg - Bevoegdheid van
het hof van beroep om het geschil te beslechten.
454

Hoger beroep
Burgerlijke zaken
Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Nietigheid bij de rechtsingang - Hoger beroep - Devolutieve kracht
van het hoger beroep.
534

Hoger beroep
Strafzaken - Algemeen - Verzwaring van
de toestand van de beklaagde - Gehele of gedeeltelijke intrekking van het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf.
470

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Beschikking
van de raadkamer - Verzet- Ontvanke!ijkheid - Grenzen.
561
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Hoger beroep

lnkomstenbelastingen

Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de
rechter - Bij verstek gewezen vonnis Geen hager beroep O.M. - Verzet van de beklaagde - Vonnis op dat verzet - Hoger beroep O.M. en van de beklaagde - Beslissing
over dat hager beroep - Verzwaring van de
toestand van de beklaagde.
470

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de
rechter - Veroordelend vonnis - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Gevolgen.
495

Personenbelasting - Inkomsten uit roerende
goederen - Art. 11, 1", W.l.B.
Andere
schuldvorderingen - Begrip.
534

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoek en controle - Strafdossier van een
belastingplichtige - Door de procureur-generaal verleende machtiging tot inzage - Gegevens met betrekking tot een andere belastingplichtige - Aanvoering door de Staat.
435

lnkomstenbelastingen

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de
rechter - Burgerlijke rechtsvordering Vrijspraak - Hoger beroep van de burgerlijker partij - Devolutieve kracht.
561

Huur van goederen
Algemeen - Huurprijs - Bepaald of bepaalbaar - Begrip.
507

Huur van goederen
Handelshuur - Begrip, aard van wetgeving
- Huurhernieuwing - Art. 14, eerste lid,
Handelshuurwet - Dwingende bepalingen Betrekkelijke nietigheid.
459

Huur van goederen
Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) Huurhernieuwing - Art. 14,
eerste lid, Handelshuurwet - Dwingende bepalingen - Betrekkelijke nietigheid - Gevolgen.
459

Huur van goederen
Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Vordering tot hernieuwing
- Vordering in rechte- Termijn- AardGevolg.
566

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte- Vereisten.
532

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag - Laattij dige aangifte
- Vestiging van de aanslag op de aangegeven
inkomsten en andere gegevens - Aanslag
van ambtswege.
599

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Verzoekschrift Geschonden wetsbepalingen - Middel dat
verschillende grieven aanvoert - Middel dat
niet voor elke grief de geschonden wetsbepalingen aanduidt.
434

Inkomstenbelastingen
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten
van de Schatkist - Belastingschulden - Betaling- Uitvoering van werken door een niet
geregistreerde aannemer - Opdrachtgever
hoofdelijk aansprake!ijk - Faillietverklaarde
aannemer - Curator - Voortzetting van de
werken - lnhoudingen - Voorschotten op de
belastingschulden en de bijdragen - Teruggave- Voorwaarden.
438

I

K
Indeplaatsstelling
Arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Terugvordering - Omvang.
572

Indeplaatsstelling
Be grip.

577

Kort geding
Bevoegdheid van de rechter in kart geding Omvang van de motiveringsplicht - Begrip.
464

8-

L
Loon
Allerlei - Achterstallig loon - Oorzaak van
de vordering - Ambtshalve wijziging door de
rechter.
601

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaardigingsgrond - Verplichting hulp te verlenen of te verschaffen - Ernstig gevaar voor
zichzelf of voor een ander.
466

Misdrijf
Verzwarende omstandigheden
Objectieve
verzwarende omstandigheden - Gevolgen Deelneming.
475

Misdrijf
Deelnerning- Verzwarende omstandigheden
- Objectieve verzwarende omstandigheden.
475

M
Mach ten
Rechterlijke Macht - Gerechtelijke ambten
- Uitoefening- Verhindering en vervanging
- Vaststelling.
468

N

Mach ten
Rechterlijke Macht - Gw., art. 159 (oud art.
107) - Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan - Recht en verplichting om na te gaan
of de besluiten en verordeningen met de wet
overeenstemmen.
593

Machten
Rechterlijke Macht
Gemeentebelastingen
- Inkohiering en inning - Efficientie - Beoordeling door de rechter.
594

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel bestanddeel, eenheid van opzet - Moree! bestanddeel - Schuld - Onachtzaamheid Verhandelen van dieren - Dieren waaraan
stoffen met hormonale of antihormonale werking werden toegediend.
609

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de vordering - In de dagvaarding aangevoerd feit - Begrip.
427

Notaris
Openbare verkoping - Tot een failliete hoedel behorend vastgoed - Verkoopsvoorwaarden - Goedkeuring door de vrederechter Rechtsrniddel.
476

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel bestanddeel, eenheid van opzet - Moree! bestanddeel - Schuld - Onachtzaamheid Beoordeling - Concrete omstandigheden. 609

0

Misdrijf
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend
misdrijf - Aflopend misdrijf - Eenvoudige
bankbreuk - Staking van betaling - Aangifte binnen drie dagen.
544

Misdrijf
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend
misdrijf - Voortdurend misdrijf - Stedebouw - In stand houden van een zonder vergunning opgestelde inrichting.
591

Misdrijf
Toerekenbaarheid- Rechtspersonen - Verantwoordelijke in een onderneming.
445

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Dienstplichtzaken - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grand - Tabel
als bijlage bij K.B. 5 nov. 1971 - Aandoening
met ongeschiktheid tot gevolg - Voorwaarden - Ernst - Graad - Aard - Herkeuringsraad - Beoordeling - Feitelijke beoordeling.
585

Ondernemidgsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Ontslag wegens econornische

I

J •~

9
en technische redenen - Ontstentenis van
beslissing paritair orgaan - Ontslag welbe603
paalde personeelsgroep - Begrip.

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling
Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Beschikking van de raadkamer- Verzet- Ontvankelijkheid - Grenzen.
561

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Voorlopige onteigeningsvergoeding - Vordering tot herziening Ontvankelijkheid.
484

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Algemene aannemingsvoorwaarden - Toepassing op de medecontractant van de publiekrechtelijke persoon.
451

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Algemene aannemingsvoorwaarden - Aanneming - Aannemer - Tekortkomingen Proces-verbaal
Verweermiddelen
Ambtshalve maatregelen.
511

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Adieren van
de strafrechter - Dagvaarding - Betekening
ongedaan.
586

Rechten van de Mens
Algemeen - Art. 6 - Toepassingsgebied Dienstplicht - Hoger Militieraad.
443

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 5 - Art.
5.4 - Voorlopige hechtenis - Handhaving Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Dossier - Mede450
deling aan de verdediging - Wijze.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1 - Strafzaken - Hof van assisen - Tussenarresten- Vraag- Vragen in de door de
verdediging gewilde bewoordingen - Weige473
ring.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak Hof van assisen - Onderhoud van de voorzitter met een getuige na diens getuigenis. 497

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Onpartijdigheid - Hof van assisen Voorzitterschap achtereenvolgens door twee
magistraten waargenomen - Grieven i.v.m.
de onpartijdigheid van de eerste.
497

Rechterlijke organisatie

p
Prejudicieel geschil
Arbitragehof - PrejudiciiHe vraag plichting voor het Hof van Cassatie ontvankelijk cassatieberoep - Gevolg.

VerNiet
553

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Rechter wettig verhinderd de
uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd - Vervanging - Vereisten - Vaststelling - Beschikking van de voorzitter tot aanwijzing - Beschikking niet van valsheid beticht - Vonnis
- Vonnis waarin niet wordt vastgesteld dat
aan de vereisten is voldaan- Wettigheid. 487

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Werkend voorzitter verhinderd Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter- Voortzetting van de debatten onder het
voorzitterschap van de plaatsvervanger. 497

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken
van de vordering
door de rechter.
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Algemeen - Oorzaak
Ambtshalve wijziging
601

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe omschrijving van de feiten - Vereisten.
424

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Veroordelend vonnis - Hoger beroep van de burgerlijke partij.
495

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Handelszaken - Arrest waarbij voorlopig verbod wordt opgelegd
een beroep uit te oefenen - Faillissement
van een vennootschap - Persoonlijke verbintenissen van de bestuurders - Kennelijk grove fout - Bewijs.
502

-ro
Rechtsbeginselen (Algemene)
Niet terugwerkende kracht van wetten en verordeningsbesluiten - Algemeen rechtsbeginsel neergelegd in art. 2 B.W.
443

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken - « De twijfel komt de beklaagde
ten goede » - Draagwijdte.
520

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken - Opeenvolgende dagvaardingen
van een beklaagde wegens een en hetzelfde
feit.
590

Rechtsbeginselen (Algemene)

voegdverklaring - Vernietiging van de beschikking - Verdachte in hechtenis - Verwijzing naar de anders samengestelde raadkamer.
424

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf - Beschikking van de raadkamer waarbij een misdaad wordt gecorrectionaliseerd - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart omdat de
raadkamer een wanbedrijf heeft verwezen Vernietiging van de beslissing van het vonnisgerecht.
587

Beginsel van de autonomie der procespartijen
- Schending.
·
601

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen
Tussenarresten - Vraag - Vragen in de door de verdediging gewilde bewoordingen - Weigering.
473

s

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen - Onderhoud
van de voorzitter met een getuige na diens getuigenis.
497

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Begrip en aard van een reden Strafzaken - Tegenstrijdige redenen - Be523
grip.

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen - Begrip.
581

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Begrip en aard van een reden Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid in de
redenen- Begrip.
581

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie - Dienstplichtzaken - Antwoord op de overgelegde stukken.
443

Redenen van de vonnissen en arresten
Dienstplichtzaken - Herkeuringsraad - Redenen.
607

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken - Sociale
zaken - Kart geding - Omvang van de motiveringsplicht van rechter - Begrip.
464

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken - Middel
ten betoge dat de conclusie niet is beantwoord
- Grand van niet-ontvankelijkheid afgeleid
uit gebrek aan belang - Gevolg.
552

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Verwijzingsbeschikking - Arrest houdende onbe-

Schenkingen en testamenten
Schenking - Nietigheid - Betrekkelijke nietigheid.
504

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Schuldig verzuim
- Verplichting hulp te verlenen of te verschaffen - Ernstig gevaar voor zichzelf of
466
voor een ander.

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Mogelijkheid van
het onopzettelijk toebrengen van letsel Voorzienbaarheid.
468

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Begrip.
492

Sociale zekerheid
Werknemers- Bijdragen- Betaling- Uitvoering van werken door een niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk - Faillietverklaarde aannemer- Curator- Voortzetting van de werken - Inhoudingen - Voorschotten op de
belastingschulden en de bijdragen - Teruggave- Voorwaarden.
438

·Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - Schuldvordering
van de R.S.Z. - Oorzaak - Niet-geregistreerd aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk
aansprakelijk.
577

11Stedebouw

Uitlevering

Sancties - Art. 64 Stedebouwwet - In stand
houden van een zonder vergunning opgestelde inrichting - Voortdurend misdrijf - Verjaring - Termijn - Aanvang.
591

Strafvordering
Correctionele rechtbank en politierechtbank
- Dagvaarding - Betekening ongedaan 586
Gevolg.

Huiszoeking - Inbeslagneming - In beslag
genomen voorwerpen - Overdracht - Ver611
eiste.

Uitlevering
Onderzoeksrechter- Voorlopig bevel tot aanhouding - Huiszoeking en inbeslagneming
- Bevoegdheid.
611

Uitlevering
Inbeslagneming - In beslag genomen voorwerpen - Overdracht - Teruggave - Terugvordering - Onderzoeksgerecht - Bevoegd611
heid.

T

v

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten, nietigheden - Andere zaken
- Orde van Geneesheren - Tuchtzaak Art. 40 Taalwet Gerechtszaken
Toepasselijkheid.
486

Vennootschappen
Handelsvennootschappen
Allerlei
Rechtsvordering tegen zaakvoerder wegens
verrichtingen in verband met zijn taak- Verjaring van de rechtsvordering - Termijn Toepassing.
544

Verbintenis
Tenietgaan van verbintenis - Betaling Aanbod van betaling zonder consignatie Bevrijding van de schuldenaar- Interest. 481

u

Verbintenis
Bevestiging - Geen benadeling van de rechten van derden - Derden - Begrip.
504

Verbintenis

Uitlevering
Uitvoerbaarverklaring van een door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding Voorlopige vrijheidsbeneming - Regelmatigheid - Invloed op de uitvoerbaarverklaring.
471

Uitlevering
Bevel tot aanhouding door de buitenlandse
Ui tvoer baarverklaring
overheid verleend
563
- Gevolg.

Uitlevering
Bevel tot aanhouding door de buitenlandse
overheid verleend - Voorlopige aanhouding
- Duur - Procedure van uitvoerbaarverklaring - Art. 5, tweede lid, Uitleveringswet Toepassingsgebied.
563

Oorzaak - Schuldvordering van de R.S.Z. Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Niet-geregistreerd aannemer
Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk.
577

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijn (aard, duur,
aanvang, einde) - Handelszaken - Rechtsvordering tegen zaakvoerder- Verjaringstermijn - Duur van de termijn - Toepassing,
544

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Aanvang - Voortdurend misdrijf - Stedebouw - In stand houden van een zonder vergunning opgestelde inrichting.
591

-12Verzet

Verjaring
Strafzaken- Strafvordering- Verzet- Terechtzitting - Beklaagde - Verschijning Vertegenwoordiging door een advocaat. ~'449

Verlating van familie
Opzet - Beoordeling door de feitenrechter In aanmerking te nemen feite!ijke gegevens
446
- Bedrieglijk onvermogen.

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting - Veroordeling tot betaling van de vergoeding bedoeld in art. 91,
tweede lid, K.B. 28 dec. 1950.
496

Vervoer
Goederenvervoer - Landvervoer, wegvervoer
- Voorschriften van sociale aard- Onderneming - Strafbepaling - Verantwoordelijke.
445

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - Vordering tot onttrekking.
456

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken Voorwaarde.

Gewettigde verdenking 493

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - Vordering tot onttrekking.
557

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van een verdachte - Vordering tot anttrekking van een zaak aan een onderzoeksrechter - Onttrekking reeds bevolen - Ge560
volg.

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - anttrekking - Draagwijdte.
564

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken - Gewettigde verdenking Apotheker - Tuchtvervolging voor een provinciale raad van de Orde van Apothekers.
455

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Vervreemding van het
voertuig - Terugsturen van nummerplaat Gevolg t.o.v. derde-benadeelde.
574

Strafzaken - Strafvordering - Terechtzitting - Beklaagde - Verschijning - Vertegenwoordiging door een advocaat.
449

Verzet
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis Geen hoger beroep O.M. - Verzet van de beklaagde- Vonnis op dat verzet- Hoger beroep O.M. en van de beklaagde - Beslissing
over dat hoger beroep - Verzwaring van de
toestand van de beklaagde.
470

Vonnissen en arresten
Algemeen - Beschikkend gedcelte - Begrip.
427

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig
verhinderd de uitspraak bij te wonen van het
vonnis waarllver hij mede heeft beraadslaagd
- Vervangiljtg - Vereisten - Vaststelling Beschikking van de voorzitter tot aanwijzing
- Beschikking niet van valsheid beticht Vonnis - Vonnis waarin niet wordt vastgesteld dat aan de vereisten is voldaan - Wettigheid.
487

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Verzet- Terechtzitting - Beklaagde - Verschijning Vertegenwoordiging door een advocaat - Debat over een exceptie- Verjaring.
449

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Strafvordering- Verzet- Terechtzitting - Beklaagde - Verschijning Vertegenwoordiging door een advocaat.
449

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Hof van assisen - Schuldigverklaring - P!eidooi van de
raadslieden van de beschuldigden over de
straf - Ontbreken van een authentieke vaststelling van de verklaringen van de beschuldigden.
·
497

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Met redenen omkleed bevel van de rechter - Begrip.
423

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking
- Regeling van rechtsgebied - Vernietiging
van de verwijzingsbeschikking - Gevolg. 424

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Hoger beroep - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Rechtspleging Dossier - Mededeling aan de verdediging Wijze.
450

13Wegverkeer

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Ernstige aanWlJzmgen van
schuld - Op onrechtmatige wijze verkregen
- Betwisting - Beantwoording van dat verweer.
493

Wegverkeer

Voorrechten en hypotheken
Allerlei - Inkomstenbelastingen - Belastingschulden - Sociale zekerheid - Werknemers- Bijdragen- Betaling- Werken uitgevoerd door niet geregistreerde aannemer Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk Faillietverklaarde aannemer - Curator Voortzetting van de werken - Inhoudingen
- Voorschotten op de belastingschulden en
de bijdragen- Teruggave- Voorwaarde. 438

Vordering in rechte
Als medeeigenaar- Nadien als eigenaar. 458

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Rechtsingang gelmatigheid - Gevolg.

Onre534

Vordering in rechte
Oorzaak - Ambtshalve wijziging.

Wet betreffende de politie over het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 34 - Art. 34, 3•
- Ademtest- Weigering - Misdrijf- Bestanddelen.
525

601

Wet betreffende de politie over het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 34 - Art. 34, 3°
- Bloedproef- Weigering- Misdrijf- Bestanddelen.
525

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (reglementsbepalingen) - Art. 3 - Bevoegde personen - Processen-verbaal.
525

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 12.3 - Artt. 12.3.1
en 12.3.2 - Voorrang rechts - Verlies voorrang.
515

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 12.3 - Art. 12.3.1 Samenlopende wegen voorzien van verkeersteken B1 of B5- Voorrang rechts.
515

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 42.4.4.
465

Wegverkeer

w

Inschrijving van voertuigen - W.A.M.-verzekering - Vervreemding van het voertuig Terugsturen van nummerplaat
Gevolg
574
t.o.v. derde-benadeelde.

Wegverkeer
Allerlei - Misdrijven - Vaststelling
Bevoegde personen - Processen-verbaal - Opmaak - Handtekening.
525

Wegen
Veiligheid van de gebruikers - Veiligheidsplicht - Verplichting van de gemeente.
528

Wegverkeer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer (wetsbepalingen) -Art. 34 -Art. 34, 3°
- Weigeren een bloedmonster te Iaten nemen
- Wettige reden.
491

Wetten, decreten, ordonnantiiin, besluiten
Toepassing in de tijd en in de ruimte - Toepassing in de tijd - Wet van 16 juni 1987 houdende wijziging Dienstplichtwet - Eerste
toepassing.
443

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Toepassing in de tijd en in de ruimte - Toepassing in de tijd- Draagwijdte.
443

