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i 0 RAAD VAN STATE-

AFDELivG ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - HA'\DELI'\IG
VAN EEN ADMI'\ISTRATIEVE OVERHEID - BESLISSI'\IG VA'\1 DE Ml'\!STER VA'\ JLSTITIE INZAKE MACHTSOVERSCHRIJDI'\G

2° MACHTSOVERSCHRIJDING -

AANGIFTE BIJ HET HOF VA:'Ii CASSATIE OP VOORSCHRIIT VAN DE MI'\ISTER VA"i .JCSTITIE UITOEFENING VAN DE RECHTERL!JKE '\IACHT
- DEELNE:VII:-.JG VA:'Ii DE :Vll'\!STER \"A"i JLSTITIE - RAAD VAN STATE - BE\"OEGDHEID

1o en 2" De beslissing van de minister

van Justitie om al dan niet aan de procureur-generaal bij het Hoi van Cassatie voorschriiten te geven om hij dat
Hoi aangifte te doen van een beweerde machtsoverschrijding is geen handeling van een administratieve overheid, in de zin van art. 14 Wet Raad
van State; de Raad van State k.an er
dan ook geen kennis van nemen (1).
(Ger.W., art. 1088; Wet Raad van State,
art. 14.)
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nis gebrachte beslissing van de minister
van Justitie om t.a.v. verschillende handelingen van het openbaar ministerie betreffende de N.V. Casino de Dinant geen
gebruik te maken van de hem bij artikel
1088 van het Gerechtelijk Wetboek toegekende bevoegdheden, op grond dat « de
Minister aan de hand van aile mogelijke
informatie waarover hij beschikt vrij beslist of de te zijner kennis gekomen
overtredingen het algemeen belang al
dan niet dermate krenken dat de onvoorwaardelijke opheffing ervan uit de
rechtsorde geboden is; dat hij, in bevestigend geval, aan de procureur-generaal
bij het Hof van Cassatie bevel geeft ze
aan te brengen bij het Hof; het bevel van
de minister de grenzen aangeeft waarbinnen de procureur-generaal het Hof
vordert, overminderd de vrijheid van het
woord van eerstgenoemde en de valle beoordelingsvrijheid van de tweede; dat het
gehele proces van besluitvorming van de
minister, ongeacht de uitkomst, geen
handeling van een administratieve overheid is; dat de Raad van State daar geen
kennis van kan nemen op straffe van
zich in te mengen in de werking van de
rechterlijke macht en artikel 14 te scherrden van de op 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de Raad van State
waarin de bevoegdheid van de afdeling
administratie (van de Raad van State)
inzake nietigverklaring wordt vastgesteld »;

{LE~1:WE'\S

T BELGISCH,E STAAT -

Ml'\ V JCSTITIE E.A.)

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. C.93.0420.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1993 gewezen
door de Raad van State, afdeling administratie :
Over het middel: schending van de art1kelen 92, 93 (oud) van de Grbndwet en 14
van de op 12 januari 1973 gecoordineerde
wetten op de Raad van State,
doordat het arrest beslist dat de Raad
van State geen kennis .kan nemen van
het ahimlatieberoep, dat e1ser ·had mgesteld tegen de op 3 januan 1992 ter ken
(1) :Z1e de verWIJZmgen- m toncl 0 M

terwijl, luidens artikel 14 van del. ge·
coordineerde wetten op de Raad van State, de Haad kennis neemt van de beroepen tot nietigverklaring, ingestPld tegen
de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden; een
instelling slechts als een administratieve
overheid wordt beschouwd, als onder
meer voldaan is aan het vereiste dat ZIJ
niet aileen noch tot de Wetgevende noch
tot de Rechterlijke Macht behoort, maar
tevens dat zij door generlei activiteit betrokken is bij de uitoefening van een
van die machten; artikel 1088 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
handelingen waarbiJ de ambtenaren van
het openbaar mimsterie hun bevoegdheid mochten hebben overschreden, door
de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie worden aangebracht b1j dit Hof,
op voorschrift van. de mmister van J usti
tie; de mimster van Justitie aldus als
orgaan van de t:'1tvoerende Macht een
admimstratieve rechtshandehng verr1cht
d1e het hem mogehjk maakt het alge
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meen belang te doen eerbiedigen en de
scheiding der machten te verzekeren; de
minister van Justitie, wanneer hij gebruik maakt van de hem bij artikel 1088
van het Gerechtelijk Wetboek toegekende bevoegdheid, opdracht geeft om binnen het kader van de uitoefening van de
rechterlijke macht gestelde handelingen,
die door machtsoverschrijding zijn aangetast, aan te brengen; hij hier~oor ev~n
wel niet deelneemt aan de mtoefenmg
van die macht, aangezien, in geval van
positief voorschrift, het Hof van Cassatie, krachtens artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek bij uitsluiting bevoegd is om kennis te nemen van het
beroep en de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie vrij blijft om het Hof
mondeling te vorderen, zodat het arrest,
door uitspraak te doen zoals hierboven is
gezegd, de in het middel aangegeven bepalingen schendt;

Overwegende dat, krachtens artikel 14 van de bij koninklijk besluit
van 12 januari 1973 gecoordineerde
wetten op de Raad van State, genoemd rechtscollege bevoegd is om
akten van een administratieve overheid wegens overtreding van hetzij
substantii:\le, hetzij op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van
macht, op het door een belanghebbende daartegen ingestelde beroep,
nietig te verklaren;
Overwegende dat het middel aan
het arrest verwijt te beslissen dat
de Raad van State niet bevoegd is
om kennis te nemen van het annulatieberoep van eiser tegen de weigering van de minister van Justitie
om bij het Hof van Cassatie de beslissingen van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik
te doen aanbrengen dat hij eiser
niet erkent als bestuurder van de
N.V. Casino de Dinant en dat hij het
casino zal doen sluiten;
Dat eiser aanvoert dat die weigering een handeling van een administratieve overheid is die door de
Raad van State kan worden vernietigd;
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Overwegende dat artikel 1088 van
het Gerechtelijk Wetboek onder
meer bepaalt dat, onverminderd de
bepalingen van artikel 502, de handelingen waarbij de rechters en de
ambtenaren van het openbaar ministerie alsmede de tuchtoverheid
van de ministeriiHe ambtenaren of
van de balie hun bevoegdheid mochten hebben overschreden, door de
procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie worden aangebracht bij dit
Hof, op voorschrift van de minister
van Justitie; dat luidens artikel 610
van het Gerechtelijk Wetboek het
Hof van Cassatie kennis neemt van
de vorderingen tot nietigverklaring
van de handelingen waardoor rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie, alsook tuchtrechtelijke overheden van ministerii:\le
ambtenaren en van de balie, hun bevoegdheid mochten hebben overschreden;
Overwegende dat het voorschrift
dat de minister van Justitie krachtens artikel 1088 kan geven, een
handeling is waardoor hij deelneemt
aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht, aangezien hij die handelingen via de procureur-generaal
voor het Hof van Cassatie brengt;
dat zodanige handeling of het verzuim ervan niet kon worden beschouwd als een handeling van een
administratieve overheid in de zin
van artikel 14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;
Overwegende dat het arrest, nu
het beslist « dat het gehele proces
van besluitvorming van de minister,
ongeacht de uitkomst ervan, geen
handeling van een administratieve
overheid is » en « dat de Raad van
State daar geen kennis van kan nemen, op straffe van zich in te mengen in de werking van de rechterlijke Orde (... ) », geen van de in het
middel
aangegeven
bepalingen
schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
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Overwegende dat ten gevolge van
de verwerping van de voorziening
de vordering tot bindendverklaring
van het arrest geen belang meer
heeft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiser in de kosten.
17 november 1994 - Verenigde kamers - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye, Draps en Kirkpatrick.

1° Hoewel het hager beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf bij de
rechter in hager beroep aanhangig
maakt, staat het aan de partijen door
het hoofdberoep en het incidenteel
beroep de grenzen te bepalen waarbinnen de appelrechter over de aan de
rechter voorgelegde betwisting uitspraak moet doen. (Art. 1068 Ger.W.) (1)
2° Dat het litigieuze perceel niet de normale bestemming van bouwgrond
heeft, kan de rechter wettig afleiden
uit de omstandigheden dat aan de zijde van de weg waar het perceel gelegen is nagenoeg geen gebouwen in de
nabijheid ervan gelegen zijn, dat het
perceel geen dee] uitmaakt van een residentiele woonwijk en niet aansluit
bij of gelegen is in een woonkern,
maar dee] uitmaakt van een aan dezelfde kant van de weg gelegen open
gebied. (Art. 37, Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw.) (2)

(MELOT T.

VLAA~S

GEWEST, BELGISCHE STAAT)

ARREST

(A.R. nr. C.92.8352.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

(1) Cass., 8 juni 1989, A.R. nr. 8329 (A.C.,
1988-89, nr. 577).
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KAMER -

18 november 1994

1° HOGER BEROEP -

Bt:RGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) GEVOLGEN, BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER- GRENZEN

2° STEDEBOUW -

Rt:IMTELIJKE ORDENil'<G, PLAN VAN AANLEG- PLANSCHADEGEBRI:IK WAARVOOR EEN GOED "ORMAAL
BESTEMD IS - BOUWGRO~D - BEGRIP

(2) Zie : Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, De Keure, deel IVbis, J.J. BosSL'YT,
Planschade, biz. 89 en 90; L.P. SLETE'VS, Gewestplannen en planschade, BelgU! en l\'ederJand, Maarten Kluwer, 27, F. WASTIELS, « De
nieuwe rechtsregeling voor de vergoeding van
schade we gens bouwverbod (Planschade) »
T.B.P., 1979, 192; wet van 22 dec. 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978,
(Programmawet), art. 33, Verslag over bet
wetsontwerp betreffende de budgetta1re voorstellen 1977-1978, namens de commiss1e voor
de begroting uitgebracht door de heer
Boeykens, Gedr.St., Kamer, 1977-78, nr
113/11/20-22, K. VA'< ALSE'<OY, « De program
mawet en de rmmtehjke ordPnmg », R W,
1977 78, 1785 tot 1791, mz nr 15

986

HOF VAN CASSATIE

Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1, inzonderheid lid 1, van de wet van 5 maart
1984 betreffende de saldi en de lasten
van het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale economische sectoren, 9, inzonderheid lid 4
en 10 van de wet van 1 augustus 1974 tot
oprichting van de gewestelijke instellingen, in voorbereiding van de toepassing
van artikel 101quater van de Grondwet,
zoals deze Jaatste bepalingen gewijzigd
worden door de wet van 19 juli 1977 en 5
juli 1979, en 6 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest beslist,
onder bevestiging van het vonnis a quo
op dit punt, dat de eis in tussenkomst
opzichtens eerste verweerder ontvankelijk is, tweede verweerder buiten zake
wordt gesteld en voor recht zegt dat eerste verweerder in diens plaats treedt, op
grond van de motieven: « dat (eerste
verweerder), krachtens artikel 1 van de
wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de Jasten van het verleden van de
Gemeenschappen en de Gewesten en de
nationale economische sectoren, gehouden is tot de Jasten die voortvloeien uit
beslissingen of verbintenissen die, vanaf
1 januari 1975, in de aangelegenheden
bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 augustus 1980 zijn genomen of
aangegaan ingevolge beraadslagingen
van de ministeritHe comites voor Vlaamse gewestelijke aangelegenheden; dat
(eerste verweerder) op grond van die
wettelijke gehoudenheid, bij dagvaarding
van 11 april 1985 gedwongen werd om in
eerste aanleg tussen te komen in het geding dat (eiseres) betreffende de planschade die zij beweert te lijden, in 1980
had aangebracht tegen (tweede verweerder); dat (eerste verweerder) voor de eerste rechter verklaarde het aspect van de
rechtsopvolging van de staat door het
Gewest over te Iaten aan zijn wijsheid,
en zonder voorbehoud te formuleren
aangaande de ontvankelijkheid, over de
gegrondheid van de (door) (eiseres) gestelde vordering conclusie nam; dat (eerste verweerder) in eerste aanleg opgetreden is als procespartij, en het krachtens
artikel 1 van de wet van 5 maart 1984 op
procesrechtelijk gebied hiertoe de nodige
hoedanigheid had; dat (eerste verweerder) bij monde van zijn raadsman niet
meer bleek te betwisten dat de vergoeding van .de beweerde planschade een
fast is die v9ortvloeit. uit ~en in hoger
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vermelde omstandigheden genomen beslissing van het ministerieel comite voor
Vlaamse gewestelijke aangelegenheden;
dat overigens (tweede verweerder) de notulen bijbrengt van de vergaderingen
van 12 en 26 februari 1979 waarop het
gewestplan Hasselt-Genk werd goedgekeurd; dat daaruit blijkt dat het ministerieel comite beraadslaagd heeft (na
grondige bespreking); dat (eerste verweerder) van rechtswege de litigieuze
verbintenissen van (tweede verweerder)
heeft overgenomen »,
terwijl, krachtens artikel 1 van de wet
van 5 maart 1984 de rechtsopvolging van
de Be!gische Staat door het Vlaamse Gewest slechts plaats heeft op voorwaarde
o.m. dat het bevoegde Ministerieel Comite voor Vlaamse Gewestelijke aangelegenheden, ingesteld door de wet van 1
augustus 1974, beraadslaagd heeft over
het gewestplan Hasselt-Genk, zoals deze
beraadslaging toendertijd geregeld was
overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de
wet van 1 augustus 1974 en welke beraadslaging aldus een collegiale beslissing vereiste, nl. een met eenparigheid
van stemmen genomen beslissing; de enkele vaststelling door het bestreden arrest dat het bewuste comite « na grondige bespreking » op de vergaderingen
van 12 en 26 februari 1979, het gewestplan Hasselt-Genk goedgekeurd heeft,
niet betekent dat dit comite met eenparigheid van stemmen de beslissing tot
goedkeuring heeft genomen, hoogstens
impliceert dat er over het bedoelde gewestplan in het bevoegde comite van gedachten gewisseld werd;
zodat het bestreden arrest de beslissing dat eerste verweerder tweede verweerder heeft opgevolgd in rechte, weze
het ook procesrechtelijk, niet wettig verantwoordt omdat de gedane vaststelling
dat het gewestplan werd goedgekeurd na
grondige bespreking niet inhoudt dat een
met de vereiste eenparigheid van stemmen genomen beslissing door het bewuste comite werd genomen (schending van
artikel 1, lid 1, van de wet van 5 maart
1984 en 9, lid 4, en 10 van de wet van l'
augustus 1974), minstens Uw Hof in de
onmogelijkheid verkeert na te gaan of
dergelijke eenparige beslissing genomen
werd en dus niet kan nagaan of de vereisten voor de rechtsopvolging ter zake
voldaan werden (schending van artikel 1,
lid 1, van de wet van 5 maart 1984 en 9,
lid 4, en 10 van de wet van 1 augustus
1974), waarbij het motief van het bestreden arrest dat eerste ·verweerder·- bij
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monde van zijn raadsman niet meer
bleek te betwisten voor de eerste rechter
dat de opvolging plaats heeft gehad, terzake zonder invloed moet blijven en de
beslissing niet wettig vermag te verantwoorden, vermits het tot stand komen
van de rechtsopvolging de openbare orde
raakt en een gebeurlijk als een afstand
van dit middel beschouwde houding van
eerste verweerder hiermede strijdig zou
zijn en dus nietig (schending van artikel
6 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres « de bevestiging
na(streeft) van het beroepen vonnis,
doch (.,.) volledigheidshalve hager
beroep (heeft) ingesteld tegen de
Staat, van wie zij vergoeding van de
planschade vordert indien het Gewest buiten zake zou gesteld worden»;
·Overwegende dat het arrest het
Vlaamse Gewest niet buiten zake
stelt; dat het derhalve binnen de
grenzen van het ingestelde hager
beroep geen beslissing kon nemen
ten aanzien van de Belgische Staat;
Dat het mi.ddel niet tot cassatie
kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 37, inzonderheid lid 1,
van de wet van 29 maart 1962 inzake stedebouw en ruimtelijke ordening, in de
versie zoals dit laatste artikel gewijzigd
werd door de wet van 22 december 1977
betreffende de budgettaire voorstellen,
doordat het bestreden arrest beslist
dat de vordering tot planschade van eiseres voor het betwiste perceel ongegrond
is, op grand van de motieven : « dat het
deskundigenonderzoek erop gericht was
om de feitelijke gegevens te verzamelen
op basis waarvan kon beslist worden of
de grand van (eiseres) doordat hij in de
nabijheid van bestaande constructies gelegen was in feite als bouwgrond aan te
merken was; dat het Hof, voor het beantwoorden van deze vraag, met de bebouwing aan de overzijde van de Runkstersteenweg geen rekening houdt; dat op de
vooravond van de inwerkingtredi><g op 7
juni 1979 van het gewestplan dasseltGenk (vastgesteld bij koninklijk besluit
van 3 april 1979, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 1979), oost·
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waarts van het perceel (van eiseres),
over meer dan 850 meter tegen de Runkstersteenweg (verderop Hasseltse Dreef
genoemd) geen constructies opgericht
waren; dat op hetzelfde tijdstip, westwaarts, op respectievelijk 65, 85 en 137,45 meter van de westgrens van het litigieuze perceel, een, een en drie aaneengesloten huizen gebouwd waren; dat nag
meer naar het westen over meer dan 500
meter langs de Runkstersteenweg geen
bebouwing meer aan te treffen was; dat
aldus de stelling van (eiseres), dat haar
grand dee! is van een residentiele woonwijk die zich over ongeveer 2 kilometer
uitstrekt langs de Runkstersteenweg, fei•
telijke grondslag mist; dat de eerste
rechter ten onrechte evenwel beslist
heeft dat voldoende woningen gegroepeerd waren in de onmiddellijke omgeving van het eigendom van (eiseres); dat
haar perceel integendeel dee! uitmaakt
van een aan dezelfde kant van de weg
gelegen open gebied, en niet aansluit bij
of gelegen is in de woonkern; dat bijgevolg een essentiele voorwaarde ontbreekt om bedoeld perceel te kunnen
aanmerken als bouwgrond en (eiseres)
tevergeefs aanspraak maakt op planschadevergoeding van (eerste verweerder) of van (tweede verweerder) "•
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in regelmatig genomen beroepsbesluiten, ter
staving dat het litigieuze perceel gelegen
is in de nabijheid van voldoende bestaande constructies, opwierp enerzijds
(op blz. 11 onder nr. 3) dat in de onmiddellijke omgeving van het litigieuze perceel niet aileen huizen en woningen zich
bevinden aan dezelfde kant van de weg,
maar oak aan de zuidkant, zijnde de
overzijde van die weg, die in hun gehee!
een kleine woonkern vormen die volstaan om het perceel objectief als bouwgrond aan te merken en opwierp anderzijds (op biz. 13, onder nr. 5) dat de
rechtspraak van de Raad van State,
waarnaar door eerste verweerder in besluiten verwezen werd om te argumenteren dat met de bestaande constructies
aan de overzijde van de Runkstersteenweg geen rekening mag worden gehouden om te bepalen of het litigieuze perceel a! dan niet feitelijk als een bouwgrond moet beschouwd worden, niet
toepasselijk is op de situatie van een
perceel waarvan beweerd wordt dat het
een bouwgrond is, in welk geval het litigieuze perceel enkel dient te beantwoorden aan de criteria die determinerend
zijn, te weten: technisch geschikt om te
bouwen, langsheen een uitgeruste weg
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en in de nabijheid van andere woningen,
maar enkel het niet voorhanden zijnde
geval beoogt van het aanwenden van een
perceel voor bebouwing in een agrarische zoning of residentiiHe zone waar
de bouwvoorwaarden strikt beperkt zijn;

zodat het bestreden arrest dat enkel
stelt dat het geen rekening houdt met de
bebouwing aan de overzijde van de
Runkstersteenweg voor het beantwoorden van de vraag of het litigieuze perceel in de nabijheid van voldoende bestaande constructies gelegen was, de
redenen niet opgeeft waarom het met de
voorhanden zijnde woningen aan de
overzijde geen rekening houdt, afdoende
hiermede het verweer van eiseres, erin
bestaande dat ook met deze woningen
aan de overzijde rekening moet worden
gehouden omdat de ingeroepen beperking welke voortspruit uit de rechtspraak van de Raad van State in casu,
waar het niet gaat om de aanwending
van het perceel tot bebouwing in een gereglementeerde zone, maar wel om de
vraag of het perceel het karakter van
bouwgrond bezit, niet toepasselijk is, onbeantwoord laat en dus niet naar genoegen van recht gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
en terwijl, tweede onderdeel, planschade verschuldigd is krachtens art. 37 van
dewet op de stedebouw indien het bouwof verkavelingsverbod volgend uit een
plan dat bindende kracht heeft verkregen een einde maakt aan het gebruik
waarvoor een goed dient of normaal bestemd is op de vooravond van de inwerkingtreding van dat plan, hetzij hieraan
voldaan is indien een plan met bindende
kracht via een bouw- of verkavelingsverbod een einde maakt aan de normale bestemming van het perceel dat tot op dat
tijdstip als een bouwgrond kon worden
beschouwd; deze omschrijving aldus in
zich onder de termen « normale bestemming • het begrip « bouwgrond » draagt
voor de toepassing ervan; dit begrip als
criteria omvat dat het bewuste perceel
technisch voor bebouwing vatbaar moet
zijn, gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg en in de nabijheid van andere
constructies; deze laatste vereiste impliceert dat in de nabijheid van het perceel
een voldoende aantal bestaande constructies aanwezig moeten zijn, waarvoor in aanmerking moeten komen al de
constructies in de nabijheid, ongeacht
aan welke zijde deze zich bevinden van
de aan het bewuste perceel palende weg;
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zodat het bestreden arrest slechts
heeft kunnen beslissen dat het litigieuze
perceel niet omgeven is door een voldoende aantal constructies om het de
kwalificatie van bouwgrond te ontzeggen, dan mits de miskenning van het begrip « bouwgrond », zoals dit via de verwijzing in de termen • normale bestemming • van het perceel, vervat ligt in
artikel 37 van de wet op de stedebouw,
omdat dit begrip ook verwijst naar de
aanwezige constructies aan de overzijde
van de weg die zich in de nabijheid bevinden, waarvan het bestreden arrest nu
precies zegt dat het er geen rekening
mee houdt (schending van artikel 37 van
de wet op de stedebouw ~n de ruimtelijke ordening) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het
betoog van eiseres dat het litigieuze
perceel een bouwgrond was verwerpt en beantwoordt met de redenen dat bij de beoordeling van de
vraag of er in de nabijheid bestaande constructies gelegen waren, geen
rekening wordt gehouden met de bebouwing aan de overzijde van de
Runkstersteenweg, dat er aan dezelfde zijde van die steenweg nagenoeg geen constructies waren opgericht, dat de grond geen deel uitmaakt van een residentii:He woonwijk en dat het perceel van eiseres
« deel uitmaakt van een aan dezelfde kant van de weg gelegen open
gebied, en niet aansluit bij of gelegen is in een woonkern •;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechter
uit de omstandigheden die hij vermeldt dat aan de zijde van de weg
waar het perceel gelegen was, nagenoeg geen gebouwen in de nabijheid
ervan gelegen waren, dat het perceel geen deel uitmaakte van een residentiele woonwijk en niet aansloot
bij of gelegen was in een woonkern,
wettig kunnen afleiden dat het litigieuze perceel geen bouwgrond was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 november 1994- 1• kamer- Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Delahaye, De Gryse
en Biitzler.
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7° RECHTEN VAN DE MENS -

ALLERLEI - EUROPESE COMMISSIE RECHTEN VAN
DE MENS - KLACHT - TUCHTVERVOLGING
GEBASEERD OP STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - SCHORSING.

1°, 2° en 3° De vordering tot afzetting
van een notaris wordt uitgeoefend in
eerste aanleg door de procureur des
Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg en in hager beroep door de procureur-generaal bij het hof van beroep.
(Art. 53 Organieke Wet Notariaat
16 maart 1803; art. 143, Ger.W.)
4° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van goede rechtsbedeling.
5°, 6° en 7° Wanneer een tuchtvervolging
gebaseerd is op een strafrechtelijke
veroordeling en betreffende deze laatste een klacht is ingediend bij de Europese Commssie voor de Rechten van
de Mens, is de tuchtrechter niet verplicht de rechtspleging te schorsen zoJang de commissie zich niet heeft uitgesproken over het verzoekschrift (1).
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18 november 1994

1° NOTARIS-

VORDERING TOT AFZETTING
UITOEFENING - HOGER BEROEP.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

NOTARIS
UITOEFE-

(X... T. PROCUREUR DES KOJ\INGS BIJ DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ... EN
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ... )
ARREST

(A.R. nr. C.93.0194.N)

3° HOGER BEROEP-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1993 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

(ALGEME4° RECHTSBEGINSELEN
NE) - GOEDE RECHTSBEDELING.

Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de arbkelen 53 van
de wet van 25 ventose jaar XI (16 maart
1803) tot regeling van het notariaat, 148
van het Gerechtelijk Wetboek,

- VORDERING TOT AFZETTI!'IG NING - HOGER BEROEP.

ALLERLEI- NOTARIS - VORDERING TOT AFZETTING - UITOEFENING.

5° RECHTBANKEN -

TUCHTZAKEN
TUCHTVERVOLGING GEBASEERD OP STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - KLACHT BIJ
DE EUROPESE COMMISSIE RECHTEN VAN DE
MENS - SCHORSING.

6° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - TUCHTVERVOLGING GEBASEERD OP STRAFRECHTELIJK"' VEROORDELING - KLACHT BIJ DE EURW'i-.i.SE COMMISSIE RECHTEN VAN DE MENS - SCHORSING.

doordat het bestreden arrest van bevestiging ten laste van eiser de tuchtstraf van afzetting-ontzetting uit het
ambt van notaris, waartoe hij benoemd
was bij K.B. van 13 april 1973, uitspreekt
in de zaak van eiser als appellant en eerste verweerder als gei:ntimeerde, ter terechtzitting vertegenwoordigd door de
(1) Zie J. VELU en R. ERGEC, « La Convention
europeenne des droits de l'homme •, R.P.D.B.,
VII, biz. 460, nrs. 1015 tot 1017
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heer A ... , advocaat-generaal b1j het Hof
van Beroep te ... , en gezien de conclusies
van advocaat-generaal B... en gehoord
ter terechtzitting advocaat-generaal A. ..
in zijn vordering,
terwij1 de sanctie van afzetting-ontzetting slechts kan worden uitgesproken
door de burgerlijke rechtbank ten verzoeke van de belanghebbende partijen of
ambtshalve op vordering van de procureur des Konings; dat door deze bepaling
een eigen recht en bevoegdheid aan de
procureur des Konings wordt toegekend;
dat ten gevolge van de aan eiser opgelegde sanctie, die uitgesproken werd op de
vordering aan de procureur-generaal, niet
wettelijk gerechtvaardigd is; (schending
van art. 53 van de wet van 25 vent6se jaar
XI, 148 Ger.W.),

zodat het bestreden arrest de in het
middel aangewezen bepalingen geschonden heeft:

Overwegende dat, krachtens artikel 53 van de wet van 16 maart 1803
op het notarisambt, met name de afzetting van een notaris ambtshalve,
liP vordering van de procureur des
Konings kan worden uitgesproken
door de burgerlijke rechtbank van
de standplaats van de notaris;
Dat uit de aard van die vordering,
die de openbare orde aanbelangt,
volgt dat die opdracht aan de procureur des Konings is toevertrouwd in
zijn hoedanigheid van lid van het
openbaar ministerie;
Dat, als een door de rechtbank afgezette notaris tegen die beslissing
hoger beroep instelt voor een hof
van beroep, de procureur-generaal
bij dit hof, die krachtens artikel 143
van het Gerechtelijk Wetboek alle
opdrachten van het openbaar ministerie bij het hof van beroep uitvoert,
de voormelde vordering uitoefent en
met name bevestiging vermag te
vragen van het beroepen vonnis;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het vierde middel, gesteld als
volgt : schending van artikelen 25, 32, 46,
50, 53 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijhed!:!n, gesloten
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te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 53 van
de wet van 25 vent6se jaar XI (16 maart
1803) tot regeling van het notariaat, 417
van het Gerechtelijk Wetboek, van de algemene rechtsbeginselen van het absoluut gezag van het gerechtelijk gewijsde
in strafzaken en van de goede rechtsbedeling,

doordat het bestreden arrest van bevestiging ten laste van eiser de tuchtstraf van afzetting-ontzetting uit het
ambt van notaris, waartoe hij benoemd
was bij K.B. van 13 april 1973, uitspreekt, op volgende gronden : dat er
geen aanleiding bestaat om de tuchtprocedure op te schorsen tot na de uitspraak door de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens; dat inderdaad, zoals toegegeven door eiser, het
verzoekschrift formeelrechterlijk geen
schorsende werking heeft; dat de nietuitvoering van de schorsing ook niet indruist tegen de geest van het E.V.R.M.;
dat de betekenis van de stelling van de
commissie zoals geciteerd door eiser,
« dat een voorziening bij een rechterlijke
instantie steeds effectief en adequaat
moet zijn (efficace et suffisant) » in werkelijkheid betekent dat het beroep bij de
Commissie « toereikend en toegankelijk , (efficace et accessible) » moet zijn;
dat « toegankelijk >> betekent dat het
rechtsmiddel voor verzoeker zelf openstaat; dat « effectief >> zeer algemeen_inhoudt dat het rechtsmiddel van aard
moet zij n om een effectief herstel te bie~
den m.a.w. een effectief middel verschaf"
fen om de aangevoerde schendirig te
voorkomen of om de gevolgen ervan (volledig) weg te nemen; dat, zo o.m. geen
herstel kan geboden worden door een
rechtsmiddel dat niets zou kunnen wijzigen aan een onomkeerbare toestand of
geen enkele kans op succes biedt; ddt in
casu de uitslag van het rechtsmiddel
aangewend bij de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens zonder
enige invloed is en zal zijn op de tuchtprocedure die, zoals boven gemotiveerd,
volkomen losstaat van de strafvordering;
dat ten slotte eiser d!m geen argument
kan putten uit het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
inzake Borgers t. Belgie, gezien dit arrest geen afbreuk doet aan de veroordeling van de betrokken verzoeker Borgers, wiens strafrechterlijke veroordeling
definitief is, doch uitsluitend de Belgische Staat veroordeelt wegens schending
van artikel 6.1 E.V.R.M.,
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terwijl, eerste onderdeel, het autonome
karakter van de tuchtvordering, die los
staat van de strafvordering, niet tot gevolg heeft dat de uitslag van het rechtsmiddel, door eiser aangewend tegen het
penale · arrest van veroordeling voor de
Europese Commissie van de Rechten van
de Mens, zonder enig gevolg is en zal
zijn op de tuchtprocedure; dat immers,
ook indien het gezag van gewijsde van
het penale arrest blijft bestaan ondanks
de uitspraak van het Europees Gerechtshof, de tuchtrechter bij de beoordeling
van de vordering en bij zijn uitspraak,
de bevoegdheid heeft rekening te. houden
met de beslissing van het Europese Gerechtshof (schending van artikelen 25,
32, 46, 50, 53 van het Europees Verdrag
van 4 november 1950, 53 van de wet van
25 vent6se jaar XI, 417 Ger.W., van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende het
absoluut gezag van gewijsde van penale
vonnissen);
tweede onderdeel, nu de disciplinaire
rechter wel rekening kon houden met de
uitspraak van het Europese Gerechtshof
over het door eiser ingestelde verhaal tegen zijn penale veroordeling, ondanks
het feit dat deze penale veroordeling onomkeerbaar is er te dien opzichte geen
kans op succes is, het bestreden arrest
ten onrechte geoordeeld heeft dat er
geen aanleiding bestond om de tuchtprocedure op te schorten tot na de . uitspraak door de Europse Commissie; dat
immers de beoordeling van de vereiste
der goede rechtsbedeling om de tuchtzaak uit te stellen niet enkel afhangt van
de onomkeerbaarheid der penale beslissing, maar eveneens van de uitspraak
van de Europese rechter waarmede de
disciplinaire rechter ook rekening kan
houden, zodat de bestreden beslissing
niet wettelijk gerechtvaardigd is (scherrding van artikelen 25, 32, 46, 50, 53 van
het Europsese Verdrag van 4 november
1950, 53 van de wet van 25 vent6se jaar
XI, 417 van het Gerechtelijk Wetboek, en
van het algemeen rechtsbeginsel van de
goede rechtsbedeling),
zodat het bestreden arrest de in het
middel aangewezen bepalingen en algemene rechtsbeginselen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
niet ontkennen dat zij rekening
kunnen houden met uitspraken van
het Europees Hof van de Rechten
van de Mens, maar oordelen dat er

geen reden is tot schorsing van de
tuchtprocedure tot na de uitspraak
door de Europese Commissie voor
de Rechten van de Mens;
Dat het onderdeel berust op een
verkeerde lezing van het arrest;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel van goede
rechtsbedeling bestaat;
Overwegende dat geen enkele van
de in het onderdeel aangewezen
wetsbepalingen de tuchtrechter verplicht een procedure te schorsen zolang de Europse Commissie van de
Rechten van de Mens zich niet heeft
uitgesproken over de strafprocedure
gevoerd op grond van feiten waarop
ook de tuchtvervolgingen waren gebaseerd;
Overwegende dat het onderdeel
voor het overige opkomt tegen de
feitelijke beoordeling door de appelrechters van hetgeen een goede
rechtsbedeling vereist;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 november 1994 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaaal
- Advocaat: mr. Houtekier.
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18 november 1994

1° CASSATIEBEROEP -

TUCHTZAKEN :__
VORMEN - ARTSENWET - PROCEDURE IN
CASSATIE - ONREGELMATIG CASSATIEBE·
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ROEP- VERWEER - AANBRENGEN VAN DE
ZAAK DOOR VERWEERDER.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ARTSENWET - TUCHTZAAK - CASSATIEBEROEP - VORMEN - PROCEDURE IN CASSATIE
- ONREGELMATIG CASSATIEBEROEP - VERWEER - AANBRENGEN VAN DE ZAAK DOOR
VERWEERDER.

1° en 2° Als de eiser voor de procedure
in cassatie, bepaald in art. 26, Artsenwet, geen andere bemoeiing doet dan
een initiele aangetekende brief aan
het Hoi te sturen, kan de verweerder,
met name de Orde van de Geneesheren, na regelmatig zijn antwoord op de
voorziening te hebben betekend, de
zaak aanbrengen bij het Hoi en, in
voorkomend geval, het door eiser niet
voldane rolrecht betalen. (Art. 26, Artsenwet; Artt. 1092 en 1093, eerste lid,
Ger.W.)
(X. .. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. nr. D.94.0030.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 oktober 1993
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, met
het Nederlands als voertaal;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening : de
voorziening werd niet ingesteld
overeenkomstig artikel 26, 2°, van
het koninklijk besluit van 10 november 1967:
Overwegende dat artikel 26 van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren bepaalt dat voor
de procedure in cassatie, zowel wat
de pleegvormen als de termijnen betreft, dezelfde regelen gelden als in
burgerlijke zaken, behalve de in dat
artikel vermelde afwijkingen; dat
sub 2° van dat artikel als afwijking
wordt vermeld dat het cassatieberoep wordt ingesteld per aangetekend stuk gericht, naar gelang het
geval, tot de griffier van de raad
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van beroep of tot de bijzitter van de
provinciale raad, en dat het cassatieberoep op dezelfde wijze en binnen
een termijn van vijftien dagen ter
kennis wordt gebracht door hem,
die zich voorziet, van de minister tot
wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de voorzitter van
de nationale raad en een ondervoorzitter;
Dat hieruit volgt dat het cassatieberoep wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat op straffe van verval
aangetekend moet worden gericht
tot de griffier van de raad van beroep of tot de bijzitter van de provinciale raad; dat het Hof van Cassatie, als het geadieerd wordt door
een aangetekende brief rechtstreeks
gestuurd aan het Hof, de voorziening als niet ontvankelijk verwerpt;
Dat hieruit eveneens volgt dat,
wat de verweerder betreft, artikel
1092 van het Gerechtelijk Wetboek
toepasselijk is en dat de verweerder
de voorziening kan beantwoorden
op de wijze voorgeschreven bij artikel 1079 van hetzelfde wetboek; dat,
zolang op de wettelijk voorgeschreven wijze door de eiser geen kennis
is gegeven van het cassatieberoep,
de termijn bepaald door artikel 1079
van dit wetboek niet loopt;
Overwegende dat, als de eiser de
procedure in cassatie bedoeld in het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 niet anders benaarstigt
dan door een iniWHe aangetekende
brief aan het Hof gestuurd, de verweerder, na regelmatig zijn antwoord op ae voorziening te hebben
betekend, de zaak kan aanbrengen
door overlegging van de bestreden
beslissing en door, in voorkomend
geval, het door de eiser niet voldane
rolrecht te betalen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser op 16 november 1993 een voorziening tegen de
bestreden beslissing aangetekend
heeft opgestuurd naar het Hof en op
diezelfde dag de raad van beroep
aan de Orde van Geneesheren enkel
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ter kennis heeft gebracht dat hij
cassatieberoep had ingesteld; dat
niet blijkt dat aan verweerster kennis is gegeven van het cassatieberoep; dat de raad van beroep op 13
december 1993 het dossier van de
rechtspleging aan de griffier van het
Hof heeft medegedeeld; dat verweerster een memorie van antwoord
heeft Iaten betekenen op 27 juni
1994 en ze op 11 juli 1994 heeft neergelegd ter griffie; dat zij de verwerping vraagt van de voorziening;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat, gelet op het vorenoverwogene, het verzoekschrift
dat op grand van artikel 1093, lid 3,
van het Gerechtelijk Wetboek door
verweerster is neergelegd, zonder
voorwerp wordt;
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2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMEEN - GECOORDINEERDE WETTEN OP DE VERGOEDINGSPENSIOENEN - TOEPASSING ART. 16quater Z.I.V.WET - GEVOLG.

1o en 2" Een vergoedingspensioen toege-

kend. ter uitvoering van art. 1, vijfde
en zevende lid, van de op 5 oktober
1948 gecoordineerde wetten op vergoedingspensioenen of van art. 31, § 1,
van de wet van 7 juni 1989, sluit iedere
andere toekenning van vergoeding
voor hetzelfde schadelijk feit ten Jaste
van de Staat of zijn orgaan uit, ook
wanneer de vergoeding van die schade
gegrond is op art. 76quater, Z.I. V.-wet
en op artt. 1382 en 1384 B. W.
(BELGISCHE STAAT - MIN. VAN LANDSVERDEDIGING T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0040.N)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de .
HET HOF; kosten, met inbegrip van het door
den vonnis, op
verweerster betaalde tolrecht;
hoger beroep
Rechtbank van
18 november 1994 - 1• kamer - Voorper;

zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaaal
- Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 501
3" KAMER - 21 november 1994

1° PENSIOEN -

VERGOEDINGSPENSIOEN
- TOEKENNING PENSIOEN EN ANDERE VERGOEDING - ZI;LFDE SCHADELIJKE FElT TEN
LASTE VAN DE STAAT OF DIENS ORGAAN UITSLUITING.

Gelet op het bestre20 oktober 1993 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te le-

Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter genomen op 2 november 1994, waarbij de zaak naar
de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van (de artikelen) 1108, 1382,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 824,
1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2
van de bij Regentbesluit van 5 oktober
1948 gecoordineerde wetten op de vergoedingspensioenen, gewijzigd bij de wet
van 7 juni 1989, 5 van de wet van 9
maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake militaire pensioenen en
verlenging van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor de militaire
invaliden in vredestijd, 70 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, v66r de wijziging
bij de wet van 30 december 1988, 31, §§ 1
en 3, van de wet van 7 juni 1989 houdende instelling van nieuwe maatregelen
ten behoeve van de oorlogsslachtoffers,
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en van het algemeen rechtsbeginsel van
de beperkte interpretatie van de afstand,

doordat het bestreden vonnis van bevestiging eiser veroordeelt om aan verweerster de som te betalen van 36.657 fr.
op volgende gronden : Als gesubrogeerde
van haar rechthebbende Vandevijvere
Gabrii!l is de verordening van verweerster gericht tegen eiser op grond van artikels 1382 en 1384 B.W., namelijk als
overheid aan wie de onrechtmatige daad
begaan door zijn orgaan rechtstreeks
wordt aangerekend of als burgerlijk verantwoordelijke voor de onrechtmatige
daad van haar aangestelde. Het slachtoffer Vandevijvere bekwam bij toepassing
van art. 1 van het Regentsbesluit van
5.10.1948, gewijzigd door de wet van
26.7.1952 en de wet van 9.3.1953 een militair vergoedingspensioen .. Eiser stelt dat
dit mi!itair vergoedingspensioen een ·forfaitair karakter heeft dat elke andere
vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit
ten laste van de staat of zijn orgaan uitsluit. Vooreerst zowel het Regentsbesluit
van 5.10.1948 als de wet van 9.3.1953 geven aan de mi!itaire invalide in vredestijd naast het forfaitair vergoedingspensioen ook het recht op de levenslange
terugbetaling van de geneeskundige kosten waartoe het schadegeval aanleiding
. gaf. Trouwens het vergoedingspensioen
enerzijds en de vergoeding door verweerster gevorderd anderzijds dekken een
andere schade : het vergoedingspensioen
dekt de arbeidsongeschiktheid; de vergoeding door verweerste~ als mutua~ite~t
uitbetaald heeft betrekkmg op hospltahsatiekosten en kosteri van geneeskundige verzorging. Dat de toekenning van
een vergoedingspensioen niet belet dat
een aparte vordering wordt ingesteld tot
terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging blijkt trouwens uit
het feit dat door een slachtoffer afzonderlijke aanvragen moeten worden ingediend voor het bekomen van een vergoedingspensioen enerzijds en voor de kos.ten van geneeskundige verzorging anderzijds. Het is dan ook niet zo dat het
militair vergoedingspensioen een zodanig forfaitair karakter heeft dat elke andere vergoeding, meer bepaald de betaling van de kosten voor geneeskundige
verzorging voorafgaand aan de toekenning van bet pensioen, wordt uitgesloten.
Het vroeger artikel 70 (thans art. 76quater) van de wet van 9 augustus 1963 inzake subrogatie van het ziekenfonds, voorziet dat verweerster in de plaats treedt
van de rechthebbende ten belope van het
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bedrag van de door de mutualiteit verleende prestaties. Om de subrogatie te
beschermen bepaalt · het art. 70 dat een
overeenkomst die tot stand komt tussen
de rechthebbende en diegene die schadeloosstelling verschuldigd is niet tegenstelbaar is aan de mutualiteit en tegen
haar niet ·kan worden aangevoerd. Ten
onrechte voert eiser aan dat verweerster
als mutualiteit louter door de aanvraag
en het bekomen van· een vergoedingspensioen door haar verzekerde (wat impliciet eim afstand. zou inhouden van elke vordering in gemeen recht tegen
eiser) zou uitgesloten zijn van de ·recuperatie vanwege eiser als verantwoordelijke voor zijn eigen aangestelde rijkswachter-schadeverwekker. Het arrest
van het Hof van Cassatie van 5 februari
1985 heeft zeer duidelijk gesteld dat
welkdanige omzendbrief geen algemene
afdwingbare norm is. Op de inhoud van
omzendbrief 1552 kan verweerster zich
dan ook niet beroepen om haar vordering te gronden. De oorspronkelijke vordering van verweerster is volstrekt gegrond en werd terecht toegekend,
terwijl, eerste onderdeel, het aan . het
militair slachtoffer Vandevijvere Gabriel
toegekende militair vergoedingspensioen
voor de invaliditeit opgelopen bij het ongeval van 28 maart 1979, voor hetwelk eiser aansprakelijk is, een forfaitaire vergoeding vormt die de lichamelijke schade, zowel de materiele als tnorele, valledig dekt en de toekenning van het
pensioen de latere tbekenning uitsluit,
voor hetzelfde schadelijke feit, van een
vergoeding ten laste van de Openbare
Schatkist die zou voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; dat indien een dergelijke vergoeding reeds
werd toegekend, deze in mindering
wordt gebracht van het pensioen en de
vergoedingen; dat dientengevolge het bestreden vonnis ten onrechte eiser veroordeeld heeft om, buiten dit vergoedingspensioen, aan verweerster een som te
betalen van 36.657 fr., zijnde de kostenstaat van verzorging van Vandevijvere
Gabriel tijdens zijn opname in 1979 in
het H. Hartziekenhuis te Roeselare, die
verweerster betaald had; dat inderdaad
het bestreden. vonnis door·deze veroordeling het forfaitair karakter en de volledige dekking van het vergoedingspensioen
miskent en ten onrechte eiser · op grond
van artikelen 1382 en 1383. B.W. veroor.deelt tot betaling van deze bijkomende
vergoeding (schending van art. 1, vijfde
en zevende lid, van het K.B. van 5 okto-
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ber 1948, 1382, · 1384 B.W.); dat het feit
dat de vergoeding van 3H.656 fr. de hospitalisatiekosten dekt, die aan de toekenning van het pensioen voorafgegaan zijn,
aan het forfaitair karakter en de volledige dekking van .het toegekende vergoedingspensioen vooi' hetzelfde schadelijk
feit geen afbreuk doet en ook de voorafgaande vergoedingen uitdrukkelijk door
de wet beoogd worden (schending van
art. 1, vijfde en zevende lid, van het K.B.
van 5 oktober 1948); dat evenmin het feit
dat het slachtoffer.levenslang recht heeft
op gratis medisclie hulp ten laste van eiser iets afdoet aan het forfaitair karakter van de vergoeding en de volledige
dekking gegeven . door het pensioen
(schending van art. 1; vijfde en zevende
lid, van het K.B. van 5 oktober 1948; 5,
van de wet van 9 maait 1953); dat daa:rbij het recht van de militair op medische
prestaties, na bekoming van het vergoedingspensioen, gratis is en derhalve bij
wijze van subrogatie verweerster niet
meer rechten kan hebben dan het slachtoffer en geen nadeel ·lastens eiser kan
doen ontstaan (schending van art. 5 van
de wet van 9 maart 1953, 70 van de wet
van 9 augustus 1963),

tweede onderd(!el, het aan het slachtoffer Vandevijvere Gabriel toegekende militair vergoedingspensioen een forfaitaire
vergoeding vomt die de door het slachtoffer lichamelijke geleden schade, zowel
materieel als moreel, volledig dekt; dat
dit vergoedingSpensioen de toekenning
van de door verweerster betaalde medische. kosten eveneens uitsluit; dat immers verweerster als gesubrogeerde niet
meer rechten heeft dan het slachtoffer
zelf en het aan deze hiatste toegekende
vergoedingspensioen geen tus1';en het
slachtoffer en eiser gesloten overeenkomst is die niet aan · verweerster tegenstelbaar zou zijn (schending van art.
1108 B.W., 1, 2 van het R.B. van 5 oktober 1948, 70 van de wet van 9 augustus
1963); dat het feit dat, ten gevolge van de
aanvraag door en de toekenning van het
vergoedingspensioen aan het slachtoffer
Vandevijvere Gabriel; aan verweerster
geen vergoeding kan toegekend worden
voor de door haar betaalde medische
kosten, een bij de wet· bepaald gevolg is
van het vergoedingspensioen en ten onrechte door het bestrederi vorinis wordt.
gelijkgesteld. met een door het slachtoffer gedane afstand van zijn reehten
(schending van artikel 1, vijfde en zevende lid, van het RB: 'van 5 oktober 1948,
824, 1045, Ger.W., en van het· algemeen ·
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rechtsbeginsel van de beperkte interpretatie van de afstand) :
derde onderdeel, de bij § 1 van de wet
van 27 juni 1989 bepaalde regelen inzake
het forfaitair karakter van het vergoedingspensioen toepasselijk zijn op de lopende pensioenen, waartoe dit van het
slachtoffer behoort; dat deze bepalingen
daarbij van openbare orde zijn (scherrding van artikel 31, §§ 1 en 3, van de wet
van 7 juni 1989),
zodat het bestreden vonnis de in het
middel aangewezen bepalingen en algemeen rechtsbeginsel geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de verzekerde van verweerder, als rijkswachter in bevolen
dienst, door een verkeersongeval
werd getroffen waarvoor een ander
rijkswachter in bevolen dienst verantwoordelijk werd gesteld, en dat
verweerder, als gesubrogeerde in de
rechten van haar verzekerde, van eiser op grond van artikel 70 (thans
artikel 76quater) van de Z.I.V.-wet
van 9 augustus 1963 en van de artikelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek de betaling vordert van
het bedrag dat verweerder aan een
particulier ziekenhuis heeft betaald
voor de medische verzorging van de
getroffene; dat het vonnis oordeelt
dat verweerder op voormelde granden gerechtigd is deze uitgaven te
verhalen op eiser;
Overwegende dat krachtens artikel 1, vijfde en zevende lid, van de
op 5 oktober 1948 samengeordende
wetten op de vei'goedingspensioenen, zowel voor als na de vervanging ervan door artikel 31, § 1, van
de wet van 7 juni 1989, van toepassing vanaf de inwerkingtreding op
de lopende pensioenen, de krachtens de wet van 5 oktober 1948 toegekende vergoedingen en pensioenen forfaitaire vergoeding vormen,
die de lichamelijke schade, zowel de
materiiHe als de morele, volledig
dekt; dat ·de toekerining van het pensioen de latere toekenning uitsluit,
voor hetzelfde schadelijk feit, van
een vergoeding ten laste van de
openhare Schatkist die, zou voort-
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vloeien uit de toepassing van de artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek;
Dat hieruit volgt dat, nu het vonnis vaststelt dat aan de verzekerde
van verweerder een vergoedi:hgspensioen als bedoeld in de voormelde
samengeordende wetten werd toegekend, de rechter de rechtsvordering
van verweerder tot vergoeding van
een schade ontstaan uit hetzelfde
schadelijk feit, gegrond op artikel 70
{thans artikel 76quater) van de
Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 en de
artikelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, niet wettelijk ontvankelijk en gegrond kon verklaren,
op grand dat deze vordering andere
schade betreft dan deze door het
vergoedingspensioen gedekt;
Dat het onderdeel in zoverre 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 Veurne, zitting houdende in
hager beroep.
21 november 1994 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

STELLING NAAR GEMEEN RECHT - DEZELFDE SCHADE - SAMENVOEGING - VERBOD DRAAGWIJDTE - GRENZEN.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING DEKTE SCHADE.

UITKERINGEN -

GE-

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE WERKLOOS SLACHTOFFER - BEROEPSSCHADE - BEREKENING.

1° Art. 70, § 2, vierde lid, Z.I. V:-wet,
(thans art. 136 gecoordineerde Z.I. V:wet d.d. 14 juli 1994) dat de samenvoeging van de in die wet bepaalde uitkeringen en de krachtens het gemeen
recht of een andere wetgeving verschuldigde vergoedingen verbiedt en
de verzekeringsinstelling in de plaats
stelt van de rechthebbenden, is alleen
van toepassing wanneer die uitkeringen en vergoedingen dezelfde schade
of hetzelfde gedeelte van de schade
dekken (1).
2° De krachtens de Z.I. V:-wet verleende

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
dekken de schade die bestaat in het
verlies of de vermindering van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven die tot
het levensonderhoud kunnen bijdragen; dit geldt oak t.a. v. de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
waarop
de
werkloze recht heeft wanneer hij, ten
gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest. (Art. 56, § 1, Z.I.V.wet- thans art. 100, § 1, gecoordineerde Z.I.V.-wet d.d. 14 juli 1994.) (2)
3° Op de enkele grand dat de getroffene
van een ongeval ten tijde van het bngeval werkloos was, kan niet worden
uitgesloten dat die getroffene beroepsschade heeft geleden, die krachtens het gemene recht kan worden berekend met inachtneming van het
wettelijke minimum loon (3).
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1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMEEN - L'ITKER!NGEN VAN DE VERZEKEHING- SCHADELOOS·

(1) en (2) Zie : Cass., 18 mei 1992, A.R. nr.
7812 (A.C., 1991-92, nr. 488).
(3) Cass., 9 maart 1989, A.R. nr. 8410 (A.C.,
1988-89, nr. 389).
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(A.G. N.V. T. NATIONALE BOND DER LIBERALE
MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0073.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 april 1993 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter genomen op 2 november 1994, waarbij de zaak naar
de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 70, § 2, alinea 4, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en
16quater, alinea 4, van de wet van 30 december 1988 dat voormeld artikel 70 (behalve § 3, tweede lid) omvormde,
doordat het aangevochten vonnis eiseres, als W.A.M.-verzekeraar van de voor
het verkeersongeval verantwoordelijke, ..
bij bevestiging van het vonnis in eerste
aanleg, veroordeelt tot betaling van
32.107 BF plus intresten en kosten aan
verweerder, zijnde het ziekenfonds van
het slachtoffer De Wit, en dit op grand
van onder andere volgende overwegingen : « dat de oorspronkelijke vordering
van (verweerder) gegrond verklaard door
de eerste rechter, ertoe strekte (eiseres)
te horen veroordelen tot betaling van
32.107 BF meer de intresten en de kosten; (... ) dat (verweerder) n.a.v. een verkeersongeval aan haar verzekerde De
Wit Henri verschillende betalingen verrichtte waaronder het thans betwiste bedrag; (... ) dat de aansprakelijkheid van
M. Van Camp, verzekerde van (eiseres),
niet wordt betwist evenmin als de subrogatie van (verweerder) in de rechten van
haar verzekerde; (...) dat de verzekerde
van (verweerder) op het ogenblik van
het ongeval werkloos was en dat (verweerder) oordeelt dat hij desondanks tijdens zijn arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken op een vergoeding
overeenstemmend met het minimumloon
van een bediende terwijl (eiseres) betoogt dat deze vergoeding dient te steunen op zijn werkloosheidsuitkering; (... )
dat de verzekerde van (verweerder) ingevolge het ongeval een arbeidsongeschikt-
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heid opgelopen had en tijdens de duur
ervan geen aanspraak kon maken op
een werkloosheidsuitkering omdat hij
niet in aanmerking kwam voor een
plaats op de arbeidsmarkt. (...) dat de
verzekerde van (verweerder) tijdens zijn
arbeidsongeschiktheid aanspraak kon
maken op een wettelijk minimumloon
als bediende en dat (verweerder) hem terecht vergoed heeft op basis van dit wettelijk minimumloon; (... ) dat de oorspronkelijke vordering de regels van de subrogatie heeft in acht genomen;

terwijl, tweede onderdeel, krachtens
het ten tijde van de feiten toepasselijk
artikel 70, § 2, vierde alinea, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de
verzekeringsinstelling, die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning
gestelde voorwaarden, de bij de wet bepaalde prestaties heeft toegekend, rechtens in de plaats van die rechthebbende
treedt tot beloop van het bedrag van de
verleende prestaties, voor het geheel van
de sommen die onder meer krachtens
het gemeen recht verschuldigd zijn en
die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden; de verzekeringsinstelling,
wanneer zij aldus in de plaats treedt,
geen rechten kan doen gelden buiten die
welke de rechthebbende op die wettelijke prestaties op grand van het gemene
recht wegens dezelfde schade zou kunnen uitoefenen tegen de aansprakelijke
derde; het voorheen bestaande en ten tijde van de feiten toepasselijk artikel 70,
behalve § 3, tweede lid, van de Ziekte- en
Invaliditeitswet omgevormd werd tot artikel 76quater bij wet van 30 december
1988 (B.S. 5 januari 1989) met uitwerking
op 1 januari 1989; dit artikel 16quater in
alinea 4 een gelijkaardige bepaling bevat
betreffende de wettelijke indeplaatsstelling,
en terwijl overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
de rechter de voor een verkeersongeval
aansprakelijke derde slechts kan veroordelen tot het betalen aan de getroffene
van een vergoeding voor de schade in gemeen recht die de getroffene ingevolge
het ongeval lijdt; overeenkomstig deze
artikelen 1382 en 1383 de rechter aldus,
om de schade in gemeen recht te bepalen die het slachtoffer ingevolge. het on-
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geval lijdt, moet nagaan wat de toestand
van het ·slachtoffer zou geweest zijn indien het het ongeval niet had gehad; het
hierbij irrelevant is ·na te gaan wat de
toestand van het slachtoffer is ingevolge
het ongeval,
en terwijl de rechter die overeenkomstig genoemde artikelen 1382 en 1383 de
schade in gemeen recht dient te bepalen
die een werkloos slachtoffer ingevolge
een verkeersongevallijdt, derhalve moet
nagaan of het slachtoffer, indien het het
ongeval niet zou gehad hebben, naar alle
redelijke verwachtingen werkloos zou gebleven zijn of niet; het hierbij irrelevant
is of het slachtoffer - precies door het
ongeval en de daarbij opgelopen arbeidsongeschiktheid - geen recht meer heeft
op werkloosheidsuitkeringen,
en terwijl het bestreden vonnis derhalve niet wettig kon beslissen dat de regels van de subrogatie in acht genomen
waren en het eiseres niet wettig kon veroordelen tot het betalen aan verweerder
van een schadevergoeding berekend op
grond van het wettelijk minimumloon
van een bediende op grond van de enkele overwegingen (p. 2, alinea 5) « dat de
verzekerde van (verweerder) ingevolge
het ongeval een arbeidsongeschiktheid
opgelopen had en tijdens de duur ervan
geen aanspraak kon maken op een werkloosheidsuitkering omdat hij niet in aanmerking kwam voor een plaats op de arbeidsmarkt » en (alinea 6) « dat de
verzekerde van (verweerder) tijdens zijn
arbeidsongeschiktheid aanspraak kon
maken op een wettelijk minimumloon
als bediende "• zonder vast te stellen dat
de verzekerde van verweerder in gemeen
recht jegens eiseres recht zou gehad
hebben op een vergoeding berekend op
grond van het wettelijk minimumloon
van een bediende en zonder vast te stellen dat verweerders verzekerde, indien
hij het · ongeval n1et zou gehad hebben,
naar alle redelijke verwachtingen recht
zou gehad hebben op het wettelijk minimloon voor een bediende,
zodat het vonnis niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 70, § 2, alinea 4, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en or~
gan1satie van een regeling voor verplichte. ziekte" en invaliditeitsverzekering en
76quater, Lh.b. aliriea 4, van de wet van
30 december 1988 dat voormeld artikel 70
van de Ziekte- eri Invaliditeitswet van 9
augustus 1963 omvcirmde :

W at het tweede onderdeel betreft : ·

Overwegende dat de krachtens de
Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 verleende arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop de werkloze recht heeft
wanneer hij zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkering wegens arbeidsongeschiktheid verliest, niet
het verlies van de werkloosheidsvergoedingen dekt maar wel de schade
die bestaat in het verlies of de vermindering van het vermogen om,
door het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen;
dat niet kan worden uitgesloten dat
de door een ongeval getroffene, die
op de dag van het ongeval werkloos
is, beroepsschade heeft geleden wegens een onvermogen om te verdienen ingevolge de arbeidsongeschiktheid, enkel op grond dat hij op die
datum van het ongeval werkloos
was;
Overwegende dat de appelrechters, door de vergoeding van die beroepsschade krachtens het gemene
recht te berekenen met inachtneming van het wettelijk minimumloon, de aangewezen wetsbepalingen
niet schenden;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 november 1994.- 3e kamer- Voorzitter : .de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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(CEMSTOBEL BRUSSEL N.V. T. BLANA E.A.)

KAMER -

ARREST

21 november 1994

(A.R. nr. S.94.0054.N)
1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - J.JESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
- AANHANGIGMAKING VAN GESCHIL - VERZOEKSCHRIIT - TERMIJN - AARD.

2° VERJARING -

ALGEMEEN - SOCIALE
ZAKEN - BESCHERMDE WERKNEMERS ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - VERZOEKSCHRIIT - TERMIJN - AARD.

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
VERZOEKSCHRIIT
TERMIJN VAN
TAALGEBRUIK GERECHTSPLEGIN"G RECHTSZAKEN.

4° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNl 1935) - IN EERSTE AANLEG ANDERE ZAKEN - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN VERZOEKSCHRIIT - TERMIJN - TERMIJN
VAN RECHTSPLEGING.

1° De termijn, waarin het verzoekschr1ft

moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met toepassing van art. 4, § 1, wet van 19
maart 1991, is een fatale termijn waarvan het verstrijken leidt tot verval van
het recht zelve (1).
2° De termijn, waarin het verzoekschrift

moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met toepassing van art. 4, § 1, wet 19 maart
1991, is geen verjaringstermijn en kan
niet gestuit noch geschorst worden (2).
3° en 4° De termijn, waarin het ver-

zoekschrift moet worden neergelegd
bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met toepassing · van art. 4, § 1,
wet 19 maart 1991, is geen termijn van
rechtspleging in de zin van de wet op
het gebruik der talen in gerechtszaken. (Art. 48 Ger.W.; art. 40, derde lid,
Taalwet Gerechtszaken.) (3) ·

·

(1), (2) en (3) Zie Cass., 1 maart 1993, A.R.
·

nr 9603 (A.C., 1992,93, nr 122).

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1994 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 4,
par. 1, tweede zin, en 4, par. 2 en 4, van
de wet van 19 maart 1991 « houdende bijzondere ontslagregeling voor personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden », 2 en 48 van het
Gerechtelijk Wetboek en 40, alinea 3,
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het arbeidshof, na te hebben
beslist dat het verzoekschrift dat op 10
juni 1993 bij toepassing van artikel 4 van
de wet van 19 maart 1991 ingediend
werd een gedinginleidende akte was zoals bedoeld door artikel 4, alinea 1 en 2,
van de wet van 15 juni 1935 en dat dit
verzoekschrift, dat in het Frans is opgesteld in de plaats van in het Nederlands,
nietig was bij toepassing van artikel 40,
alinea 1, van dezelfde wet, beslist dat. dit
nietig verzoekschrift de rechtsplegingstermijn bedoeld in artikel 4 van de wet
van 19 maart 1991 niet heeft gestuit zodat het verzoekschrift dat op 24 juni 1993
in het Nederlands werd ingediend, laattijdig is daar het ingediend werd meer
dan drie werkdagen volgend op de dag
gedurende welke eiseres kennis heeft gekregen van de feiten die het ontslag zouden rechtvaardigen, het beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond verklaart en bijgevolg het vonnis van 28
september 1993 bevestigt dat beslist had
dat de procedure die ingeleid werd door
de twee verzoekschriften van 10 en 24
juni 1993 niet ontvankelijk was,
terwijl artikel 4, §§ 1 tot 3, van de wet
van 19 maart 1991 twee afzonderlijke
verplichtingen oplegt aan de werkgever
die het voornemen heeft om een beschermde werknemer wegens dringende
i'edenen te ontslaan; dat zijn eerste verplichting erin bestaat de werknemer en
de organisatie die hem heeft voorgedragen in te lichten omtrent de feiten die
aan eerstgenoemde verweten worden en
ointrent het feit dat hij het voornemen
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heeft hem wegens dringende redenen te
ontslaan; dat conform de eerste zin van
artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart
1991 dit bij een ter post aangetekende
brief moet geschieden binnen de drie
werkdagen volgend op de dag gedurende
welke de werkgever kennis heeft gekregen van de zwaarwichtige feiten; dat dit
geschrift niet onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 15 juni 1935
maar wei aan de wetten betreffende het
gebruik der talen in administratieve zaken zoals gecoordineerd door het K.B.
van 18 juli 1966 en meer in het bijzonder
aan de artikelen 52, § 1, al. 2, en 59 van
dit K.B.; dat deze eerste verplichting van
de werkgever, zoals het arbeidshof het
ook stelt, enkel de transpositie is op de
werknemers bedoeld door de wet van 19
maart 1991, van de verplichting bedoeld
door artikel 35 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten
dewelke de vormvoorschriften en termijnen vastlegt voor de beilindiging van de
arbeidsovereenkomst wegens dringende
redenen; dat de termijn van drie dagen
voorzien door artikel 4, § 1, eerste zin,
van de wet van 19 maart 1991, noch een
verjaringstermijn is, noch een rechtsplegingstermijn; dat echter vaststaat dat deze termijn in onderhavig geval in acht
werd genomen; dat de tweede verplichting die aan de werkgever wordt opgelegd door de tweede zin van artikel 4,
§ 1, van de wet van 19 maart 1991, erin
bestaat binnen dezelfde hoger vermelde
termijn van drie werkdagen een verzoekschrift neer te leggen voor de arbeidsrechtbank waaraan een copie wordt
gehecht van de aangetekende brieven
die aan de beschermde werknemer en
aan de organisatie die hem heeft voorgedragen werden gestuurd; dat deze tweede verplichting, zelfs indien deze binnen
dezelfde termijn als de eerste moet worden vervuld, een afzonderlijke verplichting i::; : zij heeft als voorwerp en voor
gevolg een procedure aanhangig te rnaken terwijl de eerste verplichting enkel
als voorwerp heeft de werknemer en de
organisatie die hem heeft voorgedragen
in te lichten omtrent het voornemen om
eerstgenoemde wegens dringende redenen te ontslaan en omtrent de aangeklaagde feiten zelf; dat het arbeidshof
ten andere beslist dat dit verzoekschrift
de gedinginleidende akte is zoals bedoeld door artikel 4 van de wet van
15 juni 1935. Dat de termijn waarin het
verzoekschrift moet worden neergelegd
derhalve een rechtsplegingstermijn is en
dus, conform artikel 48 van het Gerech-
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telijk Wetboek een termijn is voor de
vervulling van een akte van rechtspleging; dat volgens artikel 40, al. 3, van de
wet van 15 juni 1935 • de akten, nietig
verklaard wegens overtreding van deze
wet, ... de termijnen van rechtspleging
toegekend op straf van verval (stuiten) »;
dat uit deze bepaling volgt dat de omstandigheid dat de rechtsplegingstermijn
op straffe van verval voorgeschreven
wordt, niet uitsluit dat hij gestuit wordt
door de nietig verklaarde akte van
rechtspleging; dat, anderzijds, gezien artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 de
gedinginleidende akte bedoelt, de « termijnen van rechtspleging » voorzien door
artikel 40, al. 3, noodzakelijk slaan op de
termijnen waarin het geding moet worden aanhangig gemaakt en niet aileen
op de termijnen van verzet of van beroep; dat, ten slotte, noch de bepalingen
van de wet van 19 maart 1991, noch haar
bestaansreden toelaten te beschouwen
dat de termijn voorzien door artikel 4,
§ 1, een vaste vervaltermijn zou zijn
waarvan het verstrijken het verval van
het recht zelf tot gevolg zou hebben en
die noch gestuit noch geschorst zou kunnen worden;
zodat het arbeidshof niet wettig beslist
dat de procedure ingeleid bij verzoekschrift van 10 juni 1993, gesteld in
het Frans, de rechtsplegingstermijn van
artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart
1991 niet heeft gestuit, ook niet nu deze
termijn op straffe van verval voorgeschreven is, en bijgevolg evenmin wettig
beslist dat het verzoekschrift van 24 juni
1993, gesteld in het Nederlands, laattijdig
is ingediend (schending van al de in het
middel ingeroepen wettelijk bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 40 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken, de akten, nietig verklaard
wegens overtreding van die wet, de
verjaring stuiten alsmede de termijnen van rechtspleging toegekend op
straf van verval;
Overwegende dat, krachtens artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart
1991, de werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde om een dringende reden te
ontslaan, hem en de organisatie die
hem heeft voorgedragen hierover
moet inlichten bij een ter post aangetekende brief, die verstuurd wordt
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binnen drie werkdagen volgend op
de dag gedurende welke hij kennis
heeft gekregen van het feit dat het
ontslag zou rechtvaardigen, en eveneens, binnen dezelfde termijn bij
verzoekschrift zijn zaak aanhangig
moet maken bij de voorzitter van de
rechtbank;
Overwegende dat de laatstbedoelde termijn van drie werkdagen noch
een verjaringstermijn noch een termijn van rechtspleging is als bedoeld in de wet op het gebruik der
talen in gerechtszaken, maar een fatale termijn waarvan het verstrijken
leidt tot verval van het recht zelve;
Overwegende dat het arrest vaststelt, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat eiseres op 10 juni
1993 eensdeels een brief richtte aan
verweerster, een personeelsafgevaardigde, waarin eiseres haar voornemen uitte verweerster te ontslaan
en anderdeels op dezelfde dag in het
Frans een verzoekschrift neerlegde
voor de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel; dat het oordeelt dat dit verzoekschrift wegens
schending van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken
nietig was en de termijn van drie
dagen niet kon stuiten;
Dat het arbeidshof dat in die omstandigheden oordeelt dat het op
24 juni 1993 neergelegde verzoekschrift tardief was, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 november 1994 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Bi.itzler
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DOUANE EN ACCIJNZEN -

I:WOER MNGIITEVERPLICHTING VAN I:WOERRECHTEN VRIJGESTELDE KOOPW MR.

Van iedere ingevoerde koopwaar moet
bij de douane aangifte worden gedaan,
zelfs indien zij vrij van invoerrecht
kan worden toegelaten, zodat de paging om bij invoer de vereiste aangiften te ontgaan en aldus de rechten van
de Schatkist te ontduiken, strafbaar is
gesteld (1). (Artt. 220, 221 en 222
Douane en Accijnzenwet.)
(AND REINA
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FI.NANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0803.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 220 van de algemene wet inzake douane en accijnzen d.d.
18 juli 1977 (B.S., 21 september 1977),
doordat het hof van beroep, in zijn bestreden arrest, eiser in cassatie veroordeelde hoofdens de verklaarde tenlastelegging, dat het hof van beroep van
oordeel is dat iedere persoon die in het
Rijk goederen invoert, gehouden is daarvan aangifte te doen. Dat deze verplichting ook bestaat bij vrijstelling van invoerrechten,
(1) Cass., 7 juni 1983, A.R. nr. 7658 (A.C.,
1982-83, nr. 555).
De vervolgde feiten werden te dezen gepleegd op 13 feb. 1989 en eiser betoogde dat
hij wei de vereiste aangifte had ontgaan doch
niet getracht had de rechten van de Schatkist
te ontduiken, nu het ingevoerde monsters van
onbeduidende waarde betrof die mgevolge art.
91 van de verord. (E.E.G) nr 918/83 van 28
maart 1983 vrijgesteld z1jn van rechten van m
voer
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terwijl artikel 220 van de algemene
wet inzake douane en accijnzen voorziet : « ••• alle andere personen, die bij invoer of uitvoer, pogen, hetzij op het eerste, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, de vereiste aangiften te
ontgaan en die aldus trachten de rechten
van de Schatkist te ontduiken, ... » worden gestraft met een gevangenisstraf
van ten minste vier maanden en ten
hoogste een jaar:

Overwegende dat van iedere ingevoerde koopwaar bij de douane ·aangifte moet worden gedaan, zelfs indien zij vrij van invoerrecht kan
worden toegelaten; dat de aangifte
inderdaad tot doel heeft het Bestuur
toe te laten de verschuldigde rechten te heffen of, bij invoer van goederen die van belastingen zijn vrijgesteld, na te gaan of alle wettelijke
en reglementaire voorwaarden zijn
vervuld; dat het de invoerder behoort te bewijzen, bij de invoer, dat
de koopwaar voldoet aan de voorwaarden om met vrijstelling van
rechten te worden toegelaten; dat de
paging om bij invoer de vereiste
aangifte te ontgaan, en aldus de
rechten van de Schatkist te ontduiken, door de artikelen 220, 221 en
222 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen strafbaar wordt
gesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen ·en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering tot betaling ·
van rechten :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

22 november 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. Goethals ~ Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en J. Scheers, Brussel.
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1° STRAF -

ALLERLEI - MOTIVE RING HERHALING- VROEGERE VEROORDELING :__
UITWISSING.

2° HERHALING -

STRAF - MOTIVERING
- VROEGERE VEROORDELING - UITWISSING.

1o en 2° De rechter mag, om het bestaan
van herhaling aan te nemen en de
strafmaat te bepalen, geen rekening
houden met een vroegere veroordeling
die uitgewist is (1). (Artt. 195, 619, 620
en 634 Sv.)
(DESMET)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0017.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 december 1993 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
A. Wat de telastleggingen A en B
betreft:
Overwegende dat de substanWHe
of op straffe van nietigheid voorge-

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

(1) Cass., 31 maart 1992, A.R. nr. 6193 (A.C.,
1991-92, nr. 413).
·
· - · -
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schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. Wat de telastleggingen C, D, E
en F betreft :

Over het middel :
Overwegende dat, ingevolge artikel 619, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering, gewijzigd bij de
wet van 9 januari 1991, de veroordelingen tot geldboeten die zijn opgelegd krachtens de wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
ongeacht hun bedrag, worden uitgewist na verloop van drie jaar vanaf
de dag van de rechterlijke eindbeslissing waarbij ze zijn uitgesproken; dat die bepaling van toepassing
is op de veroordelingen die vervallenverklaringen of ontzettingen inhouden waarvan de gevolgen zich
over niet meer dan drie jaar uitstrekken, tenzij het gaat om veroordelingen die het verval inhouden
van het recht te sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid.
Overwegende dat de uitwissing
van veroordelingen, overeenkomstig
de artikelen 620 en 634 van dat wethoek, de gevolgen heeft van herstel
in eer en rechten, wat verhindert
dat de beslissing als grondslag dient
voor herhaling, een beletsel vormt
voor de voorwaardelijke veroordeling of in de uittreksels uit het strafregister of uit het militair stamboek
wordt vermeld;
Overwegende dat de rechters eiser schuldig verklaren aan de telastleggingen C, D, E en F met, wat betreft de telastleggingen C, D en E,
de omstandigheid van bijzondere
herhaling ingevolge een vonnis van
de Politierechtbank te Tl- rhout vari
15 oktober 1990 waarbij hij onder
andere wegens dronken ~uren was
veroordeeld tot een geldboete met
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bovendien verval van het recht te.
sturen voor een duur van een
maand; dat zij hem dienvolgens veroordelen, wat de telastlegging C betreft, tot een geldboete met verval
van het recht te sturen gedurende
een maand en voor de telastleggingen D, E en F samen tot een geldboete met verval van het recht te
sturen gedurende twee jaar wegens
de bewezen telastleggingen D en E;
Overwegende dat de rechters derhalve, om het bestaan van bijzondere herhaling aan te nemen en de
strafmaat te bepalen, rekening houden met voormeld vonnis van 15 oktober 1990 dat, gewezen zijnde me.er
dan drie jaar v66r de .uitspraak van
het bestreden vonnis, krachtens artikel 619 van het Wetboek van Strafvordering was uitgewist;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser
veroordeelt wegens de telastleggingen C, D, E en F;.verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de ·kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
eiser in een derde van de kosten en
laat de overige twee derden ten las~
te van de Staat; verwijst de aldus
. beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Brugge, zitting houdende in hoger beroep.
22 november 1994 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
Gelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. W. Mertens, Brugge.
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RECHTE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
KAMER -

1° HOGER

22 november 1994

BEROEP

STRAF~KEN

(DOUA!'IIE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - HOGER BEROEP TEGEN VONNIS VAN
POLITIERECHTBANK BEKLAAGDE MET
WOONPLAATS IN BELGIE - DAGVAARDING
VOOR HET APPELGERECHT - TERMIJN GEEN DAGVAARDING BINNEN ZESTIG DAGEN
NA UITSPRAAK VAN BEROEPEN VONNIS WETTIGHEID.

1o en 2° Wanneer het hager beroep van

het openbaar ministerie bij het gerecht dat van het hager beroep kennis
moet nemen, gericht is tegen een beklaagde die zijn woonplaats in Belgie
heeft, moet het exploot waarbij dat beroep wordt betekend, op straffe van
nietigheid van het beroep, dagvaarding
bevatten om voor het appelgerecht te
verschijnen binnen zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het beroepen vonnis (1). (Art. 20S Sv.)
3° en 4° Wanneer de burgerlijke partij

2° DAGVAARDING-

HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - HOGER BEROEP TEGEN VONNIS VAN POLITIERECHTBANK - BEKLAAGDE MET WOONPLAATS IN
BELGIE - DAGVAARDIC\IG VOOR HET APPELGERECHT- TERMIJC\1- GEEN DAGVAARDING
BINNEN ZESTIG DAGEN NA UITSPRAAK VAN
BEROEP VONNIS - WETTIGHEID.

3° HOGER

BEROEP
STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJ'IZEN I"iBEGREPEN) BrRGERLIJKE RECHTSVORDERI'IG (BIJZONDERE REGELS)- DEVOLL'TIEVE KRACHT VAN
HET HOGER BEROEP- AFWIJZIC\IG VAN BVRGERLIJKE RECHTSVORDERING DOOR BERGEPEN VONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN
BL'RGERLIJKE PARTIJ - TOEWIJZING VAN
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERIC\IG
DOOR
APPELRECHTER - WETTIGHEID.

4o BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - DEVOLUTIEVE
KRACHT VAN HET HOGER BEROEP- AFWIJZI'\IG VAN VORDERING DOOR BEROEPEN VONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN BURGERLUKE PARTIJ - TOEWIJZIC\IG VAN VORDERING DOOR APPELRECHTER - WETTIGHEID.

S0 VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VERNIETIGING - IN HOGER
BEROEP
NIET
AANHANGIG
GEMAAKTE
STRAFVORDERING- BESLISSING VAN APPELRECHTER OVER DEFINITIEF BERECHTE STRAFVORDERING - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

6o VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VERNIETIGING - IN HOGER
BEROEP NIET AANHANGIG GEMAAKTE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESL!SSING
VAN APPELRECHTER OVER DEFINTIEF BE-

geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van afwijzing van
haar vordering, miskent de appelrechter de devolutieve kracht van het hager beroep van de overige partijen als
hij die vordering toewijst (2). (Artt.
202, 2°, en 203 Sv.)

so en 6°

Wanneer een beslissing in hager
beroep wordt vernietigd omdat de
appelrechter heeft beslist over de
strafvordering of de burgerlijke vordering die niet voor hem was gebracht,
wordt de vernietiging uitgesproken
zonder verwijzing (3).
(DE SLOOVERE T. VAN HIJFTE)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0416.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 februari 1994 in hager beroep ·gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
(1) Cass., 29 mei 1984, A.R. nr. 8520 (AC.,
1983-84, nr. 553), en 9 jan. 1985, A.R. nr. 3751
(ibid., 1984-85, nr. 277).
(2) Cass., 28 jan. 1986, A.R. nr. 9464 (A.C.,
1985-86, nr. 332), en 9 feb. 1988, A.R. nr. 1652
(ibid., 1987-88, nr. 350).
(3) Cass., 29 mei 1984, A.R. nr. 8520 (A.C.,
1983-84, nr. 553); 28 jan. 1986, A.R. nr. 9464
(ibid., 1985-86, nr. 332), en 9 feb. 1988, A.R. nr.
1652 (ibid., 1987-88, nr. 350).
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
174 en 205 van het Wetboek van
Strafvordering :
Overwegende dat het exploot van
betekening van het hager beroep
van de procureur des Konings tegen
het vonnis van de politierechtbank
van 15 september 1993, inzake de
door het openbaar ministerie tegen
eiser ingestelde vordering, dagvaarding bevat om op de terechtzitting
van de correctionele rechtbank van
16 november 1993 te verschijnen;
Overwegende dat uit de met elkaar overeenstemmende vermeldingen van de gedingstukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, en inzonderheid uit de vermeldingen van
voormeld exploot, blijkt dat eiser
zijn woonplaats in Belgie had;
Overwegende dat een dagvaarding
om te verschijnen meer dan zestig
dagen na de uitspraak van het beroepen vonnis in strijd is met de bepalingen die op straffe van nietigheid bij artikel 205 van het Wetboek
van Strafvordering zijn voorgeschreven;
Dat het vonnis het hager beroep
van het openbaar ministerie niet
vermocht ontvankelijk te verklaren
en eiser, die door de eerste rechter
was vrijgesproken, niet vermocht te
veroordelen zonder die wetsbepaling
te schenden;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerster :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Over het middel, gesteld als volgt : de
rechtbank is haar bevoegdb.. ,d te buiten
gegaan door te oordelen over de rechts-
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vordering van de verweerster in cassatie,
nu deze vordering niet aanhangig was
bij de appelrechter. Immers, de appelrechter veroordeelde de eiser in cassatie
om aan de verweerster in cassatie een
definitief bedrag van 29.500 frank te betalen, te vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 21.08.1992 en met de
gerechtelijke interest, alsmede een provisie van 1 fr. voor aile verdere schade van
allerlei aard, tevens te vermeerderen
met de helft van de kosten van de beide
instanties, nadat de eerste rechter zich
onbevoegd had verklaard om te statueren over de eis van de verweerster in
cassatie. De verweerster in cassatie had
tegen deze beslissing van de eerste rechter geen boger beroep aangetekend, gezien bet boger beroep door haar enkel
en aileen was gericht tegen de vordering
van de eiser in cassatie volgens uitdrukkelijke vermelding op de akte van boger
beroep:

Overwegende dat verweerster
voor de politierechtbank een civielrechtelijke vordering tegen eiser
had ingesteld; dat het beroepen vonnis, na eiser te hebben vrijgesproken, de politierechtbank onbevoegd
verklaarde om uitspraak te doen
over de civielrechtelijke vordering
van verweerster;
Dat verweerster, die bij het be roepen vonnis was veroordeeld tot onder meer het betalen van schadevergoeding aan eiser die zich tegen
haar burgerlijke partij had gesteld,
in haar akte van hager beroep verklaarde : « hager beroep in te stellen
(... ) enkel en aileen tegen de vordering van De Sloovere Mario »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat verweerster hager beroep heeft ingesteld tegen de
beslissing van de politierechtbank
waarbij haar civielrechtelijke vordering tegen eiser werd afgewezen;
dat derhalve deze vordering niet
aanhangig was gemaakt voor de correctionele rechtbank;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door niettemin een veroordeling van eiser ten gunste van verweerster uit te spreken, de artikelen
202, 2°, 203 van het Wetboek van
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Strafvordering, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering schendt;
· Dat het middel gegrond is;

Nr. 507

Nietig is de beslissing, uitgesproken door
rechters die niet aile zittingen hebben
bijgewoond waarop de zaak is behandeld (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(LERNOUT)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0735.N)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering
tegen eiser en op de civielrechtelijke
vordering van verweerster tegen eiser; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser en
verweerster ieder in een derde van
de kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
22 november 1994 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. F. Van Hoorde, Gent.
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22 november 1994
ORGANISATIE

STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - BEHANDELI~G EN UITSPRAAK - ANDERE SAMENSTELLING - GEVOLG

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Wat de beide voorzieningen be-.
treft:
Over het middel, luidend als volgt:
schending van de artikelen 2 en 779 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest bepaalde van de
aan de eisers ten laste gelegde feiten bewezen verklaart, en de eisers hiervoor
veroordeelt tot een gevangenisstraf en
een geldboete,
terwijl overeenkomstig artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat op grond
van artikel 2 van ditzelfde wetboek toepasselijk is voor de strafgerechten, een
vonnis of arrest enkel kan worden gewezen door. het voorgeschreven aantal rechters die aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond; dit voorschrift geldt op
straffe van nietigheid; uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 februari
1993, waarop door het openbaar ministerie werd gevorderd, · en door de verdediging werd gepleit, met herneming van de
besluiten die in eerste aanleg werden ingediend, blijkt dat de zetel was sam~n
gesteld uit de heren De Graef, Debruyne
en Heimans; blijkens het proces-verbaal
van de zitting van deze datum, de zaak
door het hof van beroep werd uitgesteld
op 24 februari 1993 voor sluiting der debatten; uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 24 februari 1993, waarop .
door de raadsman van de eisers besluiten in graad van beroep werden neergelegd, waarna de debatten werden gesloten, blijkt dat de zetel was samengesteld
uit de heren De Graef, Debruyne en
Beaucourt; het bestreden arrest op 21
april 1994 werd uitgesproken, waarbij de
zetel was samengesteld uit de heren De
(1) Cass., 20 mei 1975 (A.C., 1975; 1004), en 22
jan. 1992, A.R. nr. 9377 (ibid., 1991-92, nr. 265).

L:-.::~....:
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Graef, Debruyne en Heimans; aldus
blijkt dat de rechters, die het bestreden
arrest hebben gewezen, niet aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond; het
bestreden arrest derhalve door nietigheid is aangetast (schending van de artikelen 2 en 779 van het Gerechtelijk Wethoek):

Overwegende dat het middel, om
de redenen die het vermeldt, gegrond is;
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ZOEK- GROND - OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - BEOORDELING- KRITIEK - ONTVANKELIJKHEID.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING - ONDERZOEKSRECHTER - VERDENKING DIE NIET KAN WORDEN AFGELEID
UIT DE GEGEVENS WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN - GEVOLG.

1° Niet ontvankelijk is het wegens ge-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de strafvordering tegen de eisers; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 november 1994 - 2° kamer ...., Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
Gelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. De Gryse.

wettigde verdenking gedane verzoek
tot onttrekking en verwijzing van een
zaak van een onderzoeksrechter naar
een andere, wanneer het uitgaat van
een persoon die geen partij is in die
zaak (1). (Art. 542, tweede lid, Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het wegens ge-

wettigde verdenking gedane verzoek
tot verwijzing van een zaak van een
onderzoeksrechter naar een andere
wanneer de tot staving van het verzoek aangevoerde grieven betrekking
hebben op de wijze waarop de onderzoeksrechter zich van zijn taak kwijt,
meer bepaald op het teit dat hij de
door eiser gewenste opsporingen niet
heeft verricht (2). (Artt. 542 en 545 Sv.)
3° Het Hot wijst het wegens gewettigde
verdenking gedane verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere af, wanneer
uit de teiten en omstandigheden waarop het Hot vermag acht te slaan (3),
(1) Zie Cass., 21 sept. 1994, A.R.
P.94.0876.F (A.C., 1994, supra, nr. 394).

nr.

(2) Zie Cass., 21 april 1993, A.R. nr. 407
(A.C., 1993, nr. 193); over de onvooringenomen-

Nr. 508
2° KAMER - 23 november 1994

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING - VERZOEK - ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING - ONDERZOEKSRECHTER - VER-

heid van de onderzoeksrechter in de vervulling van zijn opdracht, zie Cass., 24 sept. 1986,
A.R. nr. 5372 (ibid., 1986-87, nr. 48).
(3) De beperking tot de feiten en omstandigheden « waarop het Hof vermag acht te
slaan », die uitdrukkelijk is opgenomen in de
motivering van het arrest eri ongewoon is
wanneer het Hof uitspraak doet over een verzoek tot onttrekking en verwijzing op grond
van gewettigde verdenking lijkt haar verklaring te vinden in het felt dat de eiseressen te
dezen tal van de tot staving van hun verzoek
aangevoerde « feiten en omstandigheden »
hadden gevonden in een lopend gerechtelijk
onderzoek waarvan zij kennis gekregen hadden na 22 okt. 1993, vervolgens tijdens het verdere verloop van de zaak tot de dag voor de te-

(Zie vervolg noot op volgende biz.)

___ _
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niet kan worden afgeleid dat de magistraat te wiens aanzien de onttrekking
wordt gevraagd niet in staat zou zijn
de zaak met de vereiste onvooringenomenheid en onpartijdigheid te behandelen of dat er bij eiser of de publieke
opinie gewettigde twijfel zou kunnen
rijzen omtrent diens geschiktheid om
de zaak op die wijze te behandelen (4).
(Artt. 542 en 545 Sv.)
(JOSIS, DELEAU, COOLS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0875.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot onttrekking en tot
verwijzing van de zaak op grond
van gewettigde verdenking, dat op
28 juni 1994 op de griffie van het
Hof is neergelegd en waarin de verzoeksters vragen dat de zaken, die
onder de nrs. 105/91, 51/91 en 46/94
van het kabinet van de onderzoeksrechter Veronique Ancia te Luik ingeschreven zijn, aan voornoemde
onderzoeksrechter zouden worden
onttrokken en verwezen naar een
.onderzoeksrechter van het rechtsgebied van een ander hof van beroep;
Gelet op het arrest van het Hof
van 21 september 1994 (5);
(Vervolg noot van vorige biz.)
rechtzitting, ingevolge de door de procureurgeneraal van het rechtsgebied op 22 oktober
1993 aan hen gegeven toestemming om inzage
te nemen van de « op die dag gedane » onderzoeksverrichtingen.
Daaruit volgt dat aile « feiten en omstandigheden » die waren geput uit gegevens van het
onderzoek na 22 oktober 1993, dag van de enige bestaande toestemming, aan de verzoeksters zonder het verlof van de procureur-generaal ter kennis waren gebracht en dat zij
derhalve onregelmatig aan het Hof voorgelegd
zijn en dus door het arrest terzijde moesten
worden geschoven.
(4) Zie het in noot 2 hierboven aangehaalde
arrest van het Hof van 21 april 1993.
(5) A.R. nr. P.94.0875.F (A.C., 1994, supra, nr.
393).

Nr. 508

Gelet op het met redenen omkleed
advies van de procureur des Konings te Luik;
Gehoord de eiseressen in hun
middelen, uiteengezet door Mr. Cecile Draps, advocaat bij het Hof van
Cassatie, Jacqueline Oosterbosch en
Georges Dehousse, advocaten bij de
balie te Luik;
I. In zoverre het verzoekschrift tot
onttrekking en verwijzing verband
houdt met zaak nr. 51/91;
Overwegende dat de eiseressen
geen partij zijn in deze zaak;
Dat het verzoek niet ontvankelijk
is;

II. In zoverre het verzoekschrift
tot onttrekking en verwijzing verband houdt met de zaken nrs.
105/91 en 46/94 :
Overwegende dat de tot staving
van het verzoek aangevoerde grieven niet ontvankelijk zijn in zoverre
zij betrekking hebben op de wijze
waarop de onderzoeksrechter zich
van zijn taak kwijt, meer bepaald
op het feit dat hij de door de eiseressen gewenste opsporingen niet
heeft verricht;
Overwegende voor het overige
dat,blijkens het verslag van de procureur des Konings te Luik, uit de
feiten en omstandigheden waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet
kan worden afgeleid dat de magistraat te wiens aanzien de onttrekking wordt gevraagd niet in staat
zou zijn de zaken met de vereiste
onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen of dat er bij de
eiseressen of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen rijzen
omtrent diens geschiktheid om de
zaak op die wijze te behandelen;
Dat, in zoverre, het verzoek ongegrond is;

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.

HOF VAN CASSATIE
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23 november 1994- 2• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatAdvocaten : mrs. Draps,
generaal Oosterbosch en Dehousse, Luik.
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5° PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF - VREEMDELING - BEVEL OM
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VRIJHEID8BEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT- VERWERPING VAN HET BEROEP - CASSATIEBEROEP - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING TOT HET STELLEN
VAN ~EN PREJUDICIELE VRAAG - PERKEN.

6° CASSATIEMIDDELEN -

ALGEMEEN
- PREJUDICIELE VRAAG - ARBITRAGEHOF
- VREEMDELING - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVING BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT- VERWERPING VAN HET BEROEPHOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING TOT
HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIELE
VRAAG - PERKEN.

7° VREEMDELINGEN -

PREJUDICIELE
VRAAG - ARBITRAGEHOF - BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT- VERWERPING VAN HET BEROEPCASSATIEBEROEP - REDELIJKE TERMIJN GEVOLG.

Nr. 509
2•

KAMER -

23 november 1994
1o Behoudens in het bij art. 70, tweede

1° VREEMDELINGEN -

BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN - BEROEP BIJ
DE RAAD VAN STATE - AANVULLENDE BEVEILIGINGSMAATREGEL - VRIJHEIDSBEROBEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
VING MACHT - GEVOLG.

2° VREEMDELINGEN -

BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN - AANVULLENDE BEVEILIGINGSMAATREGEL - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5 ART. 5.3 - VREEMDELING - VRIJHEIDSBEROVING - REDELIJKE TERMIJN - PREJUDICIELE VRAAG- ARBITRAGEHOF- HOF VAN
CASSATIE - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VA"' EEN PREJUDICIELE VRAAG - PERKEN.

4° ARBITRAGEHOF

--' PREJUDICIELE
VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VREEMDELING - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE
VERLATEN VRIJHEIDSBEROVING BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - VERWERPING VAN HET BEROEP- VERPLICHTING
TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIELE
VRAAG- PERKEN.

lid, Vreemdelingenwet bepaalde geval,
ontneemt de beslissing van de rechter
die overeenkomstig de wet kan worden
aangesproken en die het beroep verwerpt van een vreemdeling tegen de
met toepassing van art. 27, eerste en
derde lid, van voormelde wet te zijnen
opzichte genomen maatregel van vrijheidsberoving, de vreemdeling niet het
recht om zich tot de Raad van State te
wenden. (Artt. 27, eerste en derde lid,
69, 70, 71 en 72 Vreemdelingenwet.)
2° Wanneer de onderzoeksgerechten
kennis nemen van een beroep tegen
een maatregel van vrijheidsberoving
die genomen is om een vreemdeling
van het grondgebied te verwijderen,
gaan ze, uitsluitend ten einde de opsluiting op haar wettigheid te toetsen,
enkel na of zowel de maatregel van
vrijheidsberoving als de beslissing tot
verwijdering van het grondgebied in
overeenstemming is met de wet (1).
(Artt. 7, 25, 27, 54, 67, 71 en 72 Vreemdelingenwet.)
3°, 4°, 5°, 6° en 7° In de context van 5.3.
Verdrag Rechten van de Mens naar
(1} Zie Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3910
(A.C., 1984-85, nr. 169), motivering.
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Juid waarvan een ieder het recht heeft
binnen een' redelijke terijn berecht te
worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, staan de eigen
aard en de doelstellingen van de door
titel I, hoofdstuk VII, van de VreemdeJingenwet ingevoerde rechtspleging,
meer bepaald de verplichting om de
bij art. 29 bepaalde termijn van twee
maanden na te leven, het stellen van
een prejudiciiHe vraag aan het Arbitragehof in de wet (2). (Art. 5.3. E.V.R.M.;
artt. 27, 28, 29 en 30 Vreemdelingenwet; art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
·
(CANCIUC)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.l294.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1994 gewe(2) en (3) Zie Cass., 21 sept. 1993, A.R. nr.
P.93.1298.N (A.C., 1993, nr. 364).
Art. 5.3, eerste zin, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden bepaalt :
« Een ieder, die gearresteerd is of gevangen
wordt gehouden, overeenkomstig lid 1, c, van
dit artikel, moet onmiddellijk voor een rechter
worden geleid of· voor een andere autoriteit
die door de wet bevoegd verklaard is om rechtedijke macht uit te oefenen, en heeft het recht
binnen een redelijke termijn berecht te worden
of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. »
Luidens die bepaling komt het recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden
of hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld enkel toe aan de persoon, die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden overeenkomstig lid 1, c, van dit artikel, d.w.z. aan de
persoon die gearresteerd is of gevangen wordt '
gehouden ten einde voor de bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer redelijke termen aanwezig zijn om te vermoeden :
dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien er redelijke. gronden zijn om aan te nemen dat het noodzakelijk is hem te \Jeletten
een strafbaar feit te .begaan of te ontvluchten
nadat hij dit heeft begaan.
Naar mijn mening is het zo dat.de gevlone
betekenis die aan de termen: van artikel 5.3
moet gegeven worden, gelet op de context
waarin ze voorkomen en gelet op het voorwerp
en het doel van dat artikel, niet de interpretatie toelaat die het geannoteerde arrest huldigt
en volgens welke het recht om binnen een re-

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)'

Nr. 509

zen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende · dat het arrest, met
bevestiging van de op 12 oktober
1994 gewezen beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, het beroep
van eiser verwerpt tegen de maatregel van vrijheidsberoving die te zijnen aanzien is getroffen bij toepassing van artikel 27, eerste en derde
lid, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Overwegende dat eiser, enerzijds,
betoogt dat het arrest niet antwoordt op zijn conclusie waarin hij
(Vervolg noot van vorige kolom)
delijke termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te w(Jrden gesteld krachtens ai"tikel 5.3 ook zou toekomen aari de persoon die gearresteerd is of gevangen wordt gehoudert ·overeenkomstig lid. 1, 'f, · van dat
artikel, d.i. in het geval vah rechtmatige arrestatie of gev<;~ngenhouding van een persoon ten
einde hem te beletten op onrechtmatige wijze
het land binnen te komen, of indien tegen
hem een uitwijzings- of uitleveringsprocedure
hangende is. (Over het feit dat a:rtikel5.3 van
het Verdrag enkel verwijst naar lid 1, c, van
artikel 5 en dus niet van toep.assing is op de
gevangenhouding in .het kader van een uitleveringsprocedure als bedoeld in artikel 5.1, f, alsook over het feit dat zowel de Franse als de
Engelse tekst van artikel 5.l.f inzake uitlevering impliceert dat aileen het verloop van de
uitleveringsprocedure de op dat lid gegronde
vrijheidsbeneming wettigt; zodat, als de procedure door de autoriteiten niet gevoerd wordt
met de nodige zorg en spoed, de gevangenhouding. niet Ianger verantwoord is ten aanzien
van dat lid, zie het ar.rest, dat het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens op 22 maart
1995 gewezen heeft in de zaak Quinn t. Frankrijk, serie A, nr. 311}:
·
. .
Feit is en blijft dat de gearresteerde of gevangengehouden persoon, ongeacht de grand
van de vrijheidsbeneming; onder meer het bij
artikel 5.4 van het · Verdrag gewaarborgde
recht · he eft om· voorziening. te vragen bij de
rechter opdat deze op korte termijn beslist
over de wettigheid van zijn gevangenhiniding
en zijn invrijheidstelling beveelt indiert de gevangenhouding onrechtmatig is.
J.V.
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het uitvoerbaar karakter betwist
van het hem.. ter · kennis gehrachte
bevel om het grondgebied te verlaten, nu hij bij de Raad van State
een beroep had ingesteld tot opschorting van de beslissing van het
commissariaat-generaal voor
de
vluchtelingen en ' de, staatlozen, anderzijds, aanvoert dat de bestreden
beslissing onvvettig, is, daar: ze elk
n:uttig gevolg ontrieemt aan zijn beroep bij de Raad .van State, waardoor ten .aar1zien. van een. bepaalde
categorie .van vreemdelingen, in vergelijking . met andere, een niet te
verantwoorden discriminatie wordt
geschapen;
Overwegende .dat het a~rest op
voormelde conclusie aanvoert dat de
ten aanzien van eiser getroffen
maatregel van vrijheidsberoving in
overeenstemming is met het bepaalde in artikel 27, eerste en derde lid,
van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de. verwijdering van vreemdelingen en dat het beroep bij de
Raad van State geen schorsende
werking heeft;
Overwegende, enerzijds, dat zoda-.
nige beslissing van een rechter die
overeenkomstig de wet kan worden
aangesproken, de personen te wier
aanzien die . beslissing is gewezen
niet het recht ontneemt om zich tot
de Raad .van State te wenden, behoudens in het bij artikel 70, tweede.
lid, van voormelde wet bepaalde geval dat zich te dezen.niet voordoet;
. Dat, anderzijds, de onderzoeksgerechten; wanneer zij kennis nemen
van een beroep tegen een maatregel
van vrijheidsberoving die genomen
is om een vreemdeling van het
grondgebied te verwijderen, enkel
nagaan, uitsluitend ten einde de opsluiting op haar wettigheid te toetsen, of zowel de maatregel van vrijheidsberoving als de beslissing tot
verwijdering van het grondgebied in
overeenstemming· -is. met de wet;
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Overwegende voor het <werige dat
eiser het Hof verzoekt een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbi"
tragehof;
Overwegende dat luidens artikel
5.3 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden een ieder,
die gearresteerd is of gevangen
wordt gehouden, overeenkomstig lid
1, c van dit artikel, het recht heeft
binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld
(3);
Dat die bepaling van het Verdrag
directe werking heeft in de nationale rechtsorde en voorrang heeft
hoven de regel van artikel 26, § 2,
van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof;
Overwegende dat het recht van eiser op behandeling van zijn zaak
binnen een redelijke termijn, dat gewaarborgd wordt door voormelde bepaling van het Verdrag, te dezen in
het gedrang zou komen, indien die
prejudicieele vraag aan het Arbitragehof werd gesteld;
Dat bovendien de eigen aard en
de doelstellingen van de door titel I,
hoofdstuk VII, van de wet van 15 december 1980 ingevoerde rechtspleging, meer bepaald de verplichting
om de bij artikel 29 bepaalde termijn v~m twee maanden na het stellen van een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof, in de weg staan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
.(3) Zie noot op vorige biz .. ·
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23 november 1994 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Ghislain,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. Cambier, Brussel.

Nr. 510
1•

KAMER -

24 november 1994

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN
- EINDVONNIS - ONDERSCHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - EINDVONNIS - GEZAG VAN GEWIJSDE - ONDERSCHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN RECHTERLIJK GEWIJSDE - EINDVONNIS.

4° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR VERHAAL - GRONDSLAG - RECHTERLIJKE
BESLISSING - ONGEVAL OP DE WEG NAAR
EN VAN HET WERK- GEZAG VAN GEWIJSDE
- VOORWAARDE.

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEW!JSDE - BURGERLIJKE ZAKEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- VERHAAL - GRONDSLAG - ARBEIDSONGEVAL ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET
WERK.

1°, 2° en 3° Niet ontvankelijk is het middel met beroep op schending van de
artt. 23 tot 28 Ger. W:, terwijl als grief
wordt aangevoerd dat het bestreden
arrest uitspraak doet over een geschil

Nr. 510

waarover het hof van beroep reeds in
dezelfde rechtspleging een eindbeslissing had gewezen waardoor het zijn
rechtsmacht over dat geschil volledig
had uitgeoefend; een dergelijke grief
berust niet op het gezag van gewijsde
van een vroegere eindbeslissing en
houdt dus geen verband met de aangegeven wetsbepalingen (1). (Artt. 19 en
23 tot 28 Ger.W.)
4° en 5° Wanneer een arrest het verhaal
van de arbeidsongevallenverzekeraar
ontvankelijk en ten dele gegrond verklaart, na te hebben vastgesteld dat de
arbeidsongevallenverzekeraar zijn vordering grondt op een ongeval van zijn
verzekerde op de weg naa1· en van het
werk, maar dat het feit dat het ongeval gebeurd is op de weg naar en van
het werk niet wordt betwist, doet het
arrest geen uitspraak over de vraag of
het ongeval voor de getroffene een arbeidsongeval dan wei een ongeval op
de weg naar en van het werk is (2).
(Art. 19 Ger.W.)
(• ROYALE BELGE > N.V.
T. • UNIE DER ASSURADEUREN • N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.93.0484.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1993 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 19 tot 23, 807, 1126, 1333 en 1401
van het Gerechtelijk Wetboek, alsook
van het algemeen rechtsbeginsel • lata
sententia judex esse judex desinit esse
judex >>, dat onder meer is neergelegd in
de artikelen 19, 1333 en 1401 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 15
april 1993 vaststelt dat eiseres « haar
huidige vorderingen grondt op het gezag
van gewijsde van het op 11 mei 1977
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik gewezen vonnis waarbij haar akte
wordt verleend van haar vrijwillige tussenkomst, alsook op het gezag van gewijsde van het door het arrest van 25 no(1) Zie Cass., 15 sept. 1994, A.R.
C.93.0426.F (A.C., 1994, sup1·a, nt. 383).

nr.

(2) Zie Cass., 18 mei 1978 (A.C., 1978, 1104).
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vember 1981 bevestigde vonnis van 4
december 1979 waarbij (verweerster)
werd veroordeeld om haar het provisionele bedrag van 1 frank te betalen »; dat
het vervolgens beslist in te gaan op het
verzoek om uitstel van verweerster en
« overeenkomstig artikel 1126 van het
Gerechtelijk Wetboek te wachten op de
uitspraak over het op 18 september 1991
in het kader van de rechtspleging voor
de Arbeidsrechtbank te Luik gedane derdenverzet •, op grand dat « het gezag
van het rechterlijk gewijsde slechts met
goed gevolg kan worden aangevoerd als
de gevorderde zaak dezelfde is en op dezelfde juridische oorzaak berust (... ); dat
het niet wordt betwist dat het voorwerp
van de vordering niet veranderd is sedert de vrijwillige tussenkomst van (eiseres) in de zaak op 3 mei 1977: dat (eiseres) de terugbetaling vordert van de
bedragen die zij in haar hoedanigheid
van arbeidsongevallenverzekeraar van
de B.V.B.A. Van Iseghem-Opstaele heeft
betaald aan haar aangestelde Louis Woit,
die op 1 februari 1977 het slachtoffer
werd van een ongeval waarvoor de verzekerde van verweerster volledig aansprakelijk werd verklaard; dat dit evenwei niet het geval is wat de oorzaak
betreft die moet worden beschouwd als
de rechtsgrond van het voorwerp van de
vordering; (... ) dat (eiseres) in het door
haar op 3 mei 1977 neergelegde verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst
als oorzaak aangaf dat zij « de arbeidsongevallenverzekeraar was van de hr.
Woit, die zwaar gewond raakte bij een
ongeval op de weg naar en van het werk
op 1 februari 1977 »; dat (eiseres) in de
door haar op 21 mei 1990 neergelegde
conclusie (... ) voor de eerste maal vermeldt dat het hier een arbeidsongeval
betrof; (...) dat een arbeidsongeval en een
ongeval op de weg naar en van het werk
twee afzonderlijke begrippen zijn zowel
uit het oogpunt van de voorwaarden voor
de toekenning van de vergoeding als van
de rechtsmiddelen die de getroffene zou
kunnen aanwenden op grand van het gemeen recht inzake burgerlijke aansprakelijkheid; (...) dat een vordering wegens
schade op de weg naar en van het werk
een andere oorzaak heeft dan dezelfde
vordering, die in hager beroep gegrond
wordt op de Arbeidsongevallenwet; (... )
dat (eisers) derhalve het gezag van gewijsde van de beslissingen van 4 december 1979 en 25 november 1981 niet kan
aanvoeren om de terugbetaling te eisen
van de bedragen die zijn heeft betaald
op basis van wat zij een arbeidsongeval
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noemt in de zin van de wet van 10 april
1971; dat, nu (verweerster) betwist dat er
hier sprake is van een arbeidsongeval en
(eiseres) zich beroept op de verbindende
kracht van de vonnissen d.d. 18 april en
5 december 1985 van de Arbeidsrechtbank te Luik waarin het bestaan van zodanig ongeval wordt erkend, er overeenkomstig artikel 1126 van het Gerechtelijk Wetboek moet worden gewacht op de
uitspraak over het door (verweerster) op
18 september 1991 gedane derdenverzet »,
terwijl, eerste onderdeel, de rechter,
wanneer hij in het kader van een en dezelfde rechtspleging over een geschilpunt
een eindbeslissing heeft gewezen, geen
kennis meer kan nemen van de zaak en,
op straffe van machtsoverschrijding, niet
meer op zijn eigen beslissing kan terugkomen; het hof van beroep te dezen, bij
arrest van 25 november 1981, met bevestiging van het beroepen vonnis van 4 december 1979 van de rechtbank van eerste aanleg, verweerster reeds had veroordeeld om aan de in de rechten van de
getroffene gesubrogeerde eiseres het
provisionele bedrag van 1 frank en de
kosten te betalen; het hof van beroep, nu
het aldus niet aileen het geschil met betrekking tot de ontvankelijkheid van de
subrogatoire regresvordering van eiseres
had beslecht, maar bovendien die verdering in beginsel gegrond had verklaard
door verweerster naar op die vordering
te veroordelen tot de betaling van een
provisionele frank en de kosten, niet Ianger kennis kon nemen van dat geschil;
het hof van beroep, door het verzoek om
uitstel van de uitspraak over het geschil
betreffende de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van de subrogatoire regresvordering van eiseres toe te wijzen, welk
geschil door verweerster voor het hof
was opgeworpen, zich de bevoegdheid
toeiHgent om andermaal uitspraak te
doen over een geschilpunt waarover het
nochtans geen uitspraak meer mocht
doen ingevolge het arrest van 25 november 1981, waarbij het ho£ zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig had
uitgeoefend; het bestreden arrest bijgevolg door machtsoverschrijding is aangetast (schending van de artikelen 19, inzonderheid eerste lid, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 1126, 1333 en 1401 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van het algemeen
rechtsbeginsel « lata sententia judex desinit esse judex », dat onder meer is
neergelegd in de artikelen 19, 1333 en
1401 van het Gerechtelijk Wetboek);
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Over het door veryveerster tegen
dit onderdeel aangevoerde middel
van niet-ontvankelijkheid, in zoverre het de schending van de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk
Wetboek aanvoert:
Overwegende dat het onderdeel
betoogt dat het bestreden arrest uitspraak doet over een geschil waarover het hof van beroep reeds in dezelfde · rechtspleging een eindbeslissing had gewezen waardoor het zijn
rechtsmacht over dat geschilpunt
volledig had uitgeoefend;
Dat die grief geen verband houdt
met de artikelen 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek;
. Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Wat dit onderdeel voor het overige
betreft:
·
Overwegende dat het hof .van beroep in het arrest van 25 november
1981 waarin het een vonnis van 4
d~cember 1979 heeft bevestigd, geen
uitspraak gedaan heeft over de
vraag of het door de schuld van de
verzekerde van verweerster veroorzaakte ongeval voor de getroffene
een arbeidsongeval dan wel een ongeval op de weg naar en van het
werk was;
Dat, zoals het bestreden arrest
zegt, voornoemd arrest van 25 november 1981 zich ertoe beperkt de
door eiseres in haar hoedanigheid
vail
arbeidsongevallenverzekeraar
ingestelde vordering tot beloop van
het (( provisionele bedrag van een
frank en de kosten » ontvankelijk
en gegrond te verklaren; dat het bestreden arrest zonder twijfel vaststelt dat eiseres in haar verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst verklaarde « de arbeidsongevallenverzekeraar te zijn van de h.
Louis Woit die op 1 .februari 1977
zwaar gewond raakte bij een ongevai op de weg naar en van het
werk »; dat evenwel niet blijkt dat
er een geschil . is .. gerezen over de
vermelding « op de weg naar en van

het werk », zodat het arrest van 25
november 1981 dienaangaande geen
beslissing bevat waardoor het hof
van beroep zijn rechtsmacht voiledig zou hebben uitgeoefend;
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het ontvankelijk is, niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 november 1994 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Kirkpatrick.
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1° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGE·
MEEN - HUUROVEREENKOMST BETREFFEN·
DE ONROERENDE GOEDEREN - HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER- DUUR VAN
DE HUUROVEREENKOMST - DRIE JAAR OF
MINDER DAN DRIE JAAR - VERLENGING BEG RIP.

2° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEMEEN - HUUROVEREENKOMST BETREFFENDE ONROERENDE GOEDEREN - HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER- DUUR VAN
DE HUUROVEREENKOMST - DRIE JAAR OF
MINDER DAN DRIE JAAR - EINDE - OPZEGGING- NIETIGHEID- AANVAARDING- GEL.
DIGVERKLARING
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1° Wanneer een huurovereenkomst be-

treffende de hoofdverblijfplaats van de
huurder is aangegaan voor een duur
die korter is dan of gelijk aan drie
jaar en, ten minste een maand v66r
het veristrijken ~van die periode, door
een van de beide partijen een opzegging wordt « betekend » maar de verhuurder ermee instemt dat de huurder
het gehuurde goed blijft bewonen, echter zonder dat zulks ]anger mag duren
dan drie jaar, wordt de oorspronkeJijke huurovereenkomst verlengd; zij
wordt niet geacht te zijn aangegaan
voor een duur van negen jaar. (Art. 3,

§ 6, inz. derde en vijfde lid, van art. 2
Huurwet 20 feb. 1991.)

2° Wanneer een huurovereenkomst be-

treffende de hoofdverblijfplaats van de
huurder is aangegaan voor een duur
die korter is dan of gelijk aan drie
jaar en de huurder, v66r het verstrijken van die periode, per telefoon aan
de verhuurder meedeelt dat hij de
huurovereenkomst wil beeindigep, verklaart de verhuurder, die daarmee instemt zonder zich te beroepen op de
onregelmatigheid van de opzegging,
deze geldig (1). (Art. 3, § 6, inz. vierde

lid, van art. 2 Huurwet 20 feb. 1991.)
(MATROULE, BOURDOUXHE
T. RAISON, BOUGNET)·
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. C.94.0028.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 juni 1993 in laatste aanleg gewezen door de vrederechter te Fleron;

Overwegende dat de in de drie onderdelen van het middel aangevoerde grieven berusten op de veronderstelling dat op · 31 januari 1993, met
toepassing van artikel 3, § 6, vijfde
lid, van de in de artikel 2 van de
wet van 20 februari 199lopgerwmen.
regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekkhig tot de
(1) Zie Cass., 9 dec. 1993, A.R. nr 9624 (A.C.,
1993, nr ·511).
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hoofdverblijfplaats van de huurder
in het bijzonder, tussen de eisers en
de verweerders een huurovereenkomst van negen jaar bestond; dat
die omstandigheid evenwel niet
blijkt uit het vonnis;
Overwegende dat uit het vonnis
blijkt dat de eisers aan de verweerders een flat verhuurd hebben bij
een overeenkomst van 25 december
1991 <;lie uitdrukkelijk voorzag in
een « aanpassings- en bedenktijd
van een jaar vanaf 1 januari 1992
tot 31 december 1992, die aan de
huurovereenkomst van negen jaar
overeekomstig artikel 3 van de wet
van 20 februari 1991 voorafgaat; dat
de (verweerders) eind 1992 de (eisers) per telefoon mededeelden dat
zij de huur wilden beeindigen; dat
eerstgenoemde (eiser) in zijn antwoord bij ter post aangetekende
brief van 4 december 1992 instemde
met een vertrek op 31 januari 1993,
"met dien verstande dat zijn aanvaarding veronderstelde dat ook de
tegenpartij zich zou houden aan de
nieuwe regeling, die de nieuwe
huurwet wordt genoemd ", en zulks
zonder verdere precisering »;
Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat de verweerders, ook
al hebben zij hun opzegging niet
« betekend. , aan de eisers, laatstgenoemden daarvan niettemin op de
hoogte hebben gebracht en dat de
eisers, nu zij op die mededeling hebben geantwoord met voormelde
brief van 4 december 1992, verre
van zich te beroepen op de onregelmatigheid van de opzegging, deze
integendeel geldig verklaard hebben; dat zij bovendien, door zich akkoord te verklaren met het vertrek
van de verweerders op 31 januari
1993, ermee hebben ingestemd dat
de huurovereenkomst van korte
duur, die aanvankelijk was vastgesteld op een jaar, namelijk van 1 januari 1992 tot 31 december 1992,
met een maand zou worden · verlengd overeenkomstig artikel 3, § 6,
derde lid, van df' in artikel 2 van de
wet van 20 februari 1991 vervatte
bijzondere regels;
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· Dat de drie onderdelen berusten
op een onjuiste lezing van het vonnis en derhalve feitelijke grondslag
missen;

Nr. 512

steld door toekenning van een naar
billijkheid vastgestelde vergoeding (1).
(Art. 11 (1831) Gw.; art. 544 B.W.)
(WAALS GEWEST T. HANQUET)

(A.R. nr. C.94.0032.F)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
24 november 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.

24 november 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe. - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Gerard.
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1° WRAKING 1• KAMER . 24 november 1994

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AAN·
SPRAKELIJKHEID - BURENHINDER - VERGOEDING- VEROORZAKER VAN DE HINDER
- OVERHEID.

De rechter die wijst op de bijzondere
toestand waarin een aangelande bij de
uitvoering van openbare werken heeft
verkeerd, en oordeelt dat die aangeJande niet kan worden gelijkgesteld
met een gewone aangelande wiens toegang tot zijn waning door die werken
werd belemmerd, zo niet verhinderd,
beslist wettig dat de door die aangeJande wegens de werken geleden hinder de normale ongemakken overschrijdt die een particulier in het
algemeen belang dragen moet en dat
die hinder moet worden schadeloos ge-

REDEN - KENNISNEMING
VAN HET GESCHIL ALS RECHTER OF ALS
SCHEIDSRECHTER - UITZONDERING - VON·
NIS ALVORENS RECHT TE DOEN - BEGRIP GEVOLG.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHERENTUCHTVERVOLGING - PROVINCIALE RAAD BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR DIE
RAAD - AARD - GEVOLG - WRAKING.

3° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTVERVOL·
GING - PROVINCIALE RAAD - BESLISSING
TOT VERWIJZING NAAR DIE RAAD - AARD GEVOLG - WRAKING.

Noot arrest nr. 512 :
(1) Zie Cass., 28 jan. 1991, A.R. nr. 8807, en
23 mei 1991, A.R. nr. 8918 (A.C., 1990-91, nrs.
281 .en 468), met cone!. O.M. in Bull. en Pas.,
1991, I, biz 827, bij laatstvermeld arrest.

Nr.

513
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4° WRAKING -

REDENEN - OPSOMMING
IN DE WET - GEVOLG - RECHTEN VAN DE
MENS - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER
- E.V.R.M. - ART. 6 - ART. 6.1 - SCHENDING
- PROCEDURE.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 ART. 6.1 - RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER - SCHENDING - PROCEDURE - WRAKING.

6° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - RECHT OP DE ONAFHANKELIJKHEID
EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER SCHENDING - PROCED'CRE - WRAKING.

1o 2° en 3° Een beslissing tot verwijzing
'van een geneesheer naar de provinciale raad die uitspraak moet doen over
de tuchtvervolgingen, is een beslissing
alvorens recht te doen, in de. zin van
art. 828, 00, Ger. W.; die wetsbepaling
kan derhalve niet worden aangevoerd
tot stEwing van een verzoek om een lid
van een raad te wraken op grand dat
hij voordien heeft meegewerkt aan de
beslissing van verwijzing (1). (Art. 828,
8°, Ger.W.; artt. 40 en 41 K.B. 6 feb.
1970.)
4°, 5° en 6° De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in
de wet, zodat schending van art. 6.1
E. V.R.M. en van het algemeen rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de rechter niet bij
wege van wraking kunnen worden
aangevoerd. (Art. 828, Ger.W.; art. 6.1
E.V.R.M.).
(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. D.94.0023.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 mei 1994 gewezen
door de franstalige raad van beroep
van de Orde van Geneesheren;

Over het middel: schending van de artikelen 828, inzonderheid 8°, van het Ge(1) Zie Cass., 4 april 1984, A.R. nrs 2910 en
3263 (A. C., 1983-84, nr 448) met concl. advgen. Velu, in Bull. en Pas., 1984, I, nr 448

rechtelijk Wetboek, 40 en 41 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde van Geneesheren, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, en . van het
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdigheid
moet zijn,

doordat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser in de door hem bij de provinciale raad van de Orde van Geneesheren van Hengouwen ingediende wtakingsakte « subsidiair betoogt dat de
geneesheren Jouret, Marbaix, Hostelard
en Cobut konden worden verdacht van
gebrek aan objectiviteit en onpartijdigheid, op grond dat zij hebben meegewerkt aan de beslissing waarbij (eiser)
naar de raad van Henegouwen werd verwezen, terwijl die bes!issing niet gevoegd is bij het thans aan de raad van
beroep voorgelegde dossier, dat uitsluitend wrakingsakten bevat; dat niettemin
uit onderhavig dossier blijkt dat het betrekking heeft op de procedure die door
de wrakingen tijdelijk is stopgezet »; dat
de bestreden beslissing daarna « de beroepen beslissing bevestigt, in zoverre zij
het door (eiser) ingediende verzoek tot
wraking niet ontvankelijk heeft verklaard » op grand « dat wraking geen
middel mag zijn om verweermiddelen
voor te dragen die geen verband houden
met deze bijzondere procedure; dat bijgevolg die argumenten wegens niet-ontvankelijkheid moeten worden afgewezen »,
11

11

terwijl, krachtens de artikelen 40 en 41
van het koninklijk besluit van 6 februari
1970 de geneesheer de leden van de provinciale raad kan wraken om de redenen
die in artikel 828 van het Gerechtelijk
Wetboek zijn vermeld; laatstgenoemde
bepaling luidt als volgt : « iedere rechter
kan worden gewraakt ·om de volgende
redenen: ... (... ) 8° indien de rechter raad
gegeven, gepleit of geschreven heeft over
het geschil; indien hij daarvan vroeger
kennis heeft genomen als rechter of als
scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg : 1. heeft medegewerkt aan
een vonnis of een uitspraak alvorens
recht te doen; (... ) »; die bepaling een toepassing is van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn; dit beginsel, dat is vastgesteld in artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, wordt miskend. wanneer.
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een rechter te wiens aanzien de gewettigde vrees bestaat dat hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop
de rechtzoekende recht heeft, meewerkt
aan de beslissing; een beslissing nietig
is, wanneer ze dat algemeen beginsel
miskent; het beginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn
geldt voor aile rechtscolleges, waaronder
de provinciale raden van de Orde van
Geneesheren; de uitspraak van een provinciale raad van de Orde van Geneesheren kan worden nietig verklaard, wanneer eraan is meegewerkt door !eden,
die voordien beslist hebben de geneesheer voor de raad te doen verschijnen
met het oog op tuchtvervolging; die beslissing tot verwijzing naar de provinciale raad immers aan de zijde van de
vervolgde geneesheer gewettigde twijfel
kan wekken aangaande de onpartijdigheid van de !eden van de raad die aan
deze beslissing hebben deelgenomen; het
lid van de provinciale raad dat deelgenomen heeft aan de beslissing waarbij een
geneesheer naar de raad wordt verwezen
met het oog op tuchtvervolging moet
worden geacht vroeger als rechter kennis te hebben genomen van het geschil,
in de zin van artikel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek, en moet kunnen worden gewraakt; de bestreden beslissing,
door het verzoek tot wraking van de !eden van de provinciale raad van Henegouwen, die eiser met het oog op tuchtvervolging naar die raad hebben verwezen, niet ontvankelijk te verklaren, de
wettelijke bepalingen en het algemeen
rechtsbeginsel, die bovenaan in het middel vermeld staan, schendt :

I. In zoverre het middel de schending van de artikelen S2S, so, van
het Gerechtelijk Wetboek, 40 en 41
van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 aanvoert :

Overwegende dat krachtens de artikelen 40 en 41 van het koninklijk
besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde van Geneesheren, de geneesheer de leden
van de provinciale raad kan wraken
om de redenen die in artikel S2S
van het Gerechtelijk Wetboek zijn
vermeld; dat volgens laatstgenoemde bepaling « iedere rechter kan
worden gewraakt om de volgende
redenen : ... so indien de rechter raad
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gegeven, gepleit of geschreven heeft
over het geschil; indien hij daarvan
vroeger kennis heeft genomen als
rechter of als scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg :
1. heeft medegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht
te doen ... »;
Overwegende dat de beslissing
waarbij een geneesheer verwezen
wordt naar de provinciale raad die
uitspraak moet doen over de tuchtvervolging, een beslissing alvorens
recht te doen is in de zin van die
wetsbepaling; dat die bepaling derhalve niet kan worden aangevoerd
tot staving van een verzoek om een
lid van een raad te wraken op grond
dat hij voordien heeft meegewerkt
aan de beslissing van verwijzing;
II. In zoverre het middel zich beroept op de scbending van artikel
6.1 van bet Verdrag tot Bescberming
van de Recbten van de Mens en de
Fundamentele Vrijbeden en van bet
algemeen recbtsbeginsel volgens
betwelk de recbter onafbankelijk en
onpartijdig moet zijn:
Overwegende dat de redenen tot
wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de wet, zodat de
grieven van eiser, ook al waren ze
gegrond, niet door middel van wraking kunnen worden voorgedragen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 november 1994- 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter ,-,.
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en De Bruyn.
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GEMEENSCHAP EN GEWEST -

LASTEN VAN DE BELGISCHE STAAT - RECHTSOPVOLGING - VLAAMSE GEWEST GEEN PARTIJ
IN HET GEDJNG - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

Nadat een op art. 1 wet van 5 maart 1984
gebaseerde vordering afgewezen werd
omdat zij tegen de Belgische Staat
was gericht terwijl het gewest de Staat
heeft opgevolgd, kan geen hager beroep worden ingesteld tegen het gewest, als dit laatste geen partij was
voor de eerste rechter (1). (Art. 1 wet
van 5 maart 1984 betreffende de saldi
en de lasten van het verleden van de
gemeenschappen en de gewesten en
de nationale economische sectoren.)
(LECOCQ T. BELGISCHE STAAT)
ARREST

(A.R. nr. C.92.8258.N)

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

Over het tweede middel, gesteld als
volgt : schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 1165, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 23, 25, 26,
1051, 1053, 1056, van het Gerechtelijk
Wetboek, 6, § 1, I, 1°, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, 1, van de wet van 5
maart 1984 betreffende de saldi en de
lasten van het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale .~conomische sectoren, 62, § 2, van
de blJZondere wet van 16 januari 1989
(1) Cass., 31 okt. 1986, A.R. nrs. 5063 en 5443
A.C., 1986-87, nr. 137; zie ook Cass., 11 mei
1990, A.R. nr. 6497, A.C., 1989-90, nr. 534; 21
dec. 1990, A.R. nr. 6955, A.C., 1990-91, nr. 216;
A. ALEN, « De rechtsopvolging van de Staat
door de Gemeenschappen en "e Gewesten »,
T.B.P., 1989, 431 (437 e.v.)
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betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, en van het
algemeen rechtsbeginsel dat slechts hoger beroep kan aangetekend worden tegen in de zaak in eerste aanleg betrokken partijen,

doordat het bestreden arrest enerzijds,
het door eiseres tegen de Belgische Staat
ingestelde hoger beroep ontvankelijk
maar ongegrond verklaart en het vonnis
a quo bevestigt met deze precisering
evenwel dat de door eiseres ingestelde
vordering niet onontvankelijk maar ongegrond was en anderzijds het door eiseres tegen het Vlaams Gewest ingesteld
hoger beroep, hierin begrepen de in hoger beroep tegen deze rechtspersoon ingestelde vordering, niet ontvankelijk verklaart, op volgende gronden : ... dat
eiseres in de akte van hoger beroep d.d.
21 maart 1988 zijn oorspronkelijke vordering herhaalt met dien verstande dat de
provisie van 4.000.000 fr. wordt teruggebracht tot 2.000.000 fr. en dat niet meer
wordt gevraagd van de zaak naar de rol
te verzenden; dat eiseres in haar zittingsconclusie van 29 september 1987
had gevraagd dat de eerste rechter, indien hij zou beslissen « tot de gehoudenheid van het Vlaams Gewest op basis
van artikel 1382 B.W. •, of indien hij zou
beslissen « tot de ongegrondheid van deze vordering op basis van artikel 1382
B.W. •, hij de zaak naar de algemene rol
zou zenden ten einde aan eiseres toe te
laten van het Vlaams Gewest in de zaak
te roepen; dat hieruit zeer duidelijk
blijkt dat eiseres van oordeel was dat zij
alleszins, dit is : of er nu rechtsopvolging
was geweest van de Belgische Staat door
het Vlaams Gewest of niet, een rechtsvordering had op grond van artikel 1382
B.W. tegen de Belgische Staat; dat het
slechts in ondergeschikte orde was, nl.
indien de rechtbank van oordeel zou zijn
dat er geen aansprakelijk was van de
Belgische Staat op grond van artikel
1382, of indien de rechtbank zou menen
dat er ook voor deze verbintenissen uit
onrechtmatige daad rechtsopvolging zou
zijn, dat werd gevraagd alsnog de gelegenheid te geven aan eiseres om het
Vlaams Gewest in de zaak te roepen; dat
de eerste rechter, bij het afwijzen van de
vordering, zich evenwel niet beperkt
heeft tot de vordering op grond van artikel 1382 B.W., maar dat hij de eis in zijn
geheel niet ontvankelijk heeft verklaard;
dat hij vervolgens, en in tegenstrijd met
het niet ontvankelijk verklaren van de
volledige vordering, « de zaak » toch

"""l
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naar de algemene rol heeft verzonden
ten einde aan eiseres de mogelijkheid te
bieden van het Vlaams Gewest in de
zaak te roepen; dat moet afgeleid worden
uit dit alles, nl. uit het hager beroep van
eiseres en uit de beslissing van de eerste
rechter, dat het Hof, ingevolge dit hager
beroep, gevat is door het gehele geschil
zoals het voor de eerste rechter aanhangig was tussen eiseres en de Belgische
Staat; dat eiseres vervolgens, bijna twee
jaar later en toen de termijn van hager
beroep al lang verstreken was, opnieuw
hager beroep heeft ingesteld, maar tegen
het Vlaams Gewest, dat deze rechtspersoon geen partij was in eerste aanleg; ...
dat er overeenkomstig artikel 1 van de
wet van 5 maart 1984 rechtsopvolging
was van de Belgische Staat door het
Vlaams Gewest sedert 31 maart 1984; dat
deze rechtsopvolging niet in verband
moet worden gebracht met de toelaatbaarheid van de rechtsvordering (!'action
- nl. de bekwaamheid, het belang, de
hoedanigheid) of met de ontvankelijkheid van de vordering (la demande - nl.
de vormen en de termijnen), maar wei
met het feit dat eiseres door deze rechtsopvolging, die plaats had tijdens het geding, geen subjectief recht meer kon laten gelden tegen de Belgische Staat,
hetgeen de ongegrondheid van de ingestelde vordering meebracht,

tweede onderdeel, het bestreden arrest
vastgesteld heeft dat er ter zake sedert
31 maart 1984 rechtsopvolging was van
de Belgische Staat door het Vlaams Gewest, zodat eiseres gerechtigd was, bij
exploot van 25 januari 1990, het Vlaams
Gewest in het geding te dagvaarden
(schending van artikelen 17, 18 Ger.W., 6,
§ 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 1, wet van 5 maart 1984, 62,
§ 2, van de bijzondere wet van 16 januari
1989); dat deze dagvaarding in hager beroep bij akte van 25 januari 1990 niet
laattijdig was, dat de door de Belgische
Staat bij exploot van 22 december 1987
aan eiseres gedane betekening van het
vonnis a quo geen termijnen in het voordeel van het Vlaams Gewest heeft doen
lopen (schending van artikelen 1051
Ger.W., 1165 B.W.); dat eiseres door het
vonnis a quo gemachtigd was het
Vlaams Gewest in zake te roepen, zodat
het feit dat het Vlaams Gewest geen partij in eerste aanleg was zijn betrokkenheid in hager beroep niet in de weg staat
(schending van artikelen 17, 18, 1051,
1053, 1054, 1056 Ger.W., en van het alge-

Nr. 514

meen rechtsbeginsel dat slechts tegen
een partij in eerste aanleg ter zake hager beroep kan aangetekend worden);

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek en artikel
62, § 2, van de bijzondere wet van
16 januari 1989, niets uit te staan
hebben met het geschil;
Overwegende dat het hoger beroep slechts kan worden gericht tegen partijen die hetzij in persoon,
hetzij vertegenwoordigd, in de procedure in eerste aanleg tegen appellanten zijn opgetreden;
Dat het Vlaamse Gewest geen
partij was in de procedure in eerste
aanleg; dat de omstandigheid dat
het beroepen vonnis de heropening
van het debat beveelt ten einde aan
eiseres de mogelijkheid te bieden
dit gewest in zake te roepen, hieraan niets afdoet;
Dat het hof van beroep, derhalve,
door te beslissen dat het hoger beroep gericht tegen het Vlaamse Gewest niet ontvankelijk is, de in het
onderdeel aangewezen bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt;
Overwegende dat artikel 6, § 1, I,
1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de gewesten de bevoegdheid toekent betreffende de
stedebouw en de ruimtelijke ordening; dat artikel 1 van de wet van 5
maart 1984 inzonderheid de lasten
van het verleden regelt die op de gewesten wegen;
Dat uit geen van deze wetsbepalingen volgt dat, als een eis gebaseerd op artikel 1 van de wet van 5
rriaart 1984 wordt afgewezen omdat
het tegen de Staat is gericht terwijl
het gewest de Staat heeft opgevolgd,
hoger beroep zou mogen worden ingesteld tegen het gewest, als dit
laatste geen partij was voor de eerste rechter;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Nr. 515
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 november 1994- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - GeJijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Van Heeke.

mene bevoegdheid van die raden tot
het treffen van tuchtmaatregelen, telkens als andere regels van de medische plichtenleer worden overtreden, en
tot het nemen van bepaalde individuele maatregelen telkens als de naleving van die regels in gevaar wordt gebracht (1).
(X ... )
ARREST

(A.R. nr. D.93.0018.N)
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 april 1993 gewezen door de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren, met het
Nederlands als voertaal;

Nr. 515
1• KAMER - 25 november 1994

GENEESKUNDE

BEROEPSORDEN PROVINCIALE RAAD- RAAD VAN BEROEPBEVOEGDHEID - TUCHTMAATR ..GEL - AN·
DERE MAATREGEL.

Krachtens de artikelen 6, 2", en 13, eerste lid, Artsenwet, zijn de provinciale
raden en de raden van beroep van de
Orde van Geneesheren bevoegd om te
waken over het naleven van de regels
van de medische plichtenleer en over
de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de /eden van de Orde; benevens hun bevoegdheid om t.a.v. door
bedoelde /eden begane fouten tuchtmaatregelen te treffen mogen zij ook
individuele maatregelen bevelen ten
einde een overtreding van de regels
van de medische plichtenleer te voorkomen. Artikel 38, § 3, Geneeskundewet, dat aan de raden van de Orde van
Geneesheren bevoegdheid verleent om,
in afwachting van de inwerkingtredeing van een code van medische
plichtenleer, in geval van het niet naleven van de in (lie bepaling vermelde
voorschriften, op hun leden t Jchtmaatregelen toe te passen doet geen afbreuk aan de hierboven vermelde alge-

Over het derde middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 38, § 3,
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967, 6, 2°, 13 en 15, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
doordat de aangevochten beslissing bij bevestiging van de beslissing a quo eiser veroordeelt zijn klinische aktiviteiten te beperken tot een ziekenhuis,
terwijl, zolang de code van de geneeskundige plichtenleer niet in werking is
getreden, de tuchtmaatregelen en de individuele maatregelen om inbreuken te
voorkomen of te be1Hndigen, en die geen
tuchtmaatregelen zijn, slechts kunnen
worden genomen in de gevallen opgesomd in artikel 38, § 3, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967;
de spreiding van de aktiviteiten van de
geneesheer in dit artikel niet voorzien
werd, zodat de bestreden beslissing ten
onrechte maatregelen treft ten laste van
eiser (schending van de artikelen 38, § 3,
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967, 6, 2°, 13 en 15, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967) :
Overwegende dat de provinciale
raden en de raden van beroep van
de Orde van Geneesheren, krach(1) Cass., 10 april 1979, A.C., 1978-79, 949; 26
sept. 1986, A.R. nr. 5222, A.C., 1986-87, nr. 51.
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tens de artikelen 6, 2°, en 13, eerste
lid, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967, bevo'egd zijn
om te waken over het naleven van
de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de !eden van de Orde; dat zij, benevens
hun bevoegdheid om wegens door
bedoelde Ieden begane fouten tuchtmaatregelen te treffen, ook, krachtens voormelde bepalingen, bepaalde individuele maatregelen mogen
bevelen ten einde een overtreding
van de regels van de medische
plichtenleer te voorkomen;
Overwegende dat artikel 38, § 3,
van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967, dat aan de raden
van de Orde der Geneesheren bevoegdheid verleent om, in . afwachting van de inwerkingtreding van
een code van medische plichtenleer,
in geval van het niet-naleven van <;Ie
in die bepaling vermelde voorschnften, op hun leden tuchtmaatregelen
toe te passen, geen afbreuk doet
aan de bovengemelde algemene bevoegdheid van die raden tot het treffen van tuchtmaatregelen telkens
als andere regels van de medische
plichtenleer worden overtreden, en
tot het nemen van bepaalde individuele maatregelen, telkens als de
naleving van die regels in gevaar
wordt gebracht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 november 1994- 1" kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - GeJijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse en Biitzler.

Nr. 516
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1o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - BUREAU VAN DE PROVINCIALE RAAD- OPROEPING VAN EEN ARCHITECT - VOORWAARDE.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

TUCHTZAKEN- ORDE VAN ARCHITECTENBUREAU VAN DE PROVINCIALE RAAD OPROEPING VAN EEN ARCHITECT - VOORWAARDE.

3o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1
- TUCHTZAAK - ORDE VAN ARCHITECTEN BUREAU VAN DE PROVINCILE RAAD OPROEPING VAN EEN ARCHITECT - VOORWAARDE.

1o 2° en 3° Noch art. 23 Architectenwet
'26 juni 1963, noch art. 6.1 E. V.R.M,
noch het recht van verdediging staan
eraan in de weg dat het bureau van de
provinciale raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect
oproept zonder opgave van de rederi
van die oproeping (1). ·.
(A ... )
ARREST

(A.R. nr. D.93.0019.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 mei 1993 gewezen door de raad van berbep van de
Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal;

Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bureau in de
regel een architect kan oproepen
(1) Cass., 23 okt. 1987, A.R. nr. 56il, A.C.,
1987-1988, nr. 111.

Nr. 517
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zonder de reden hiervan vooraf mede te delen;
Dat het enkele feit dat een oproeping, door het bureau belast met het
voorafgaande onderzoek, wordt gedaan zonder een opgave van de reden, niet in strijd is met de in het
onderdeel aangewezen verdragsbepaling en algemeen rechtsbeginsel;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 november 1994 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:

2° Geen wetsbepaling verschaft aan de

tuchtrechtscolleges van de Orde van
Geneesheren de mogelijkheid om een
tuchtstraf met uitstel of een voorwaardelijke tuchtstraf op te Jeggen. (Art. 16
Artsenwet.)
(B ... )

ARREST

(A.R. nr. D.93.0025.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;
Over het eerste middel:

Wat het eerste onderdeel betreft :

mrs. Delahaye en Biitzler.
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1° RECHTSBEGINSELEN
NE) - SPREUK.

(ALGEME-

Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel « wie het meerdere
kan, kan ook het mindere » niet bestaat en het onderdeel niet de wettelijke of reglementaire bepaling opgeeft waarvan de hiervoor vermelde
spreuk een toepassing vormt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling de provinciale raden
van de Orde van Geneesheren en de
raad van beroep de mogelijkheid
verschaft om een tuchtstraf met uitstel of een voorwaardelijke tuchtstraf op te leggen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN MODALITEIT.

TUCHTSTRAF -

1° De spreuk

wie het meerdere kan,
kan oak het mindere » (1) is geen algemeen rechtsbeginsel.
«

(1) « In eo quod plus si semper inest et minus»: Digestum, boek 50, titel 17, 110; RoLAND
en BOYER, Locutions fa tines et Adages du droit
fran~ais contemporain (1979), II, vol. 2, nr. 242.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 november 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h .. Farrier
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Biitzler.
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Nr. 518
3"
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wezen door bet Arbeidsbof te Luik
afdeling N amen;
'
KAMER -

28 november 1995

ARBEIDSVOORZIENING

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDSVERPLICHTING - WERKNEMER - VOORDELEN- DRAAGWIJDTE- OMVANG.

Uit de artt. 2, § 1, en 6, vijfde lid, Sluitingsfondswet en 7 KB. van 6 juli 1967
volgt niet dat het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting Ondernemingen Ontslagen Werknemers
aan de werknemer alleen een tegemoetkoming moet toekennen, voor zo-.
ver het door de werkgever aan de
werknemer betaalde bedrag het bij die
bepalingen vastgestelde maximumbedrag niet bereikt; dat maximumbedrag
geldt alleen voor het door voormeld
Fonds betaalde bedrag en de tegemoetkoming van de werkgever komt aileen
in aanmerking om het door het Fonds
verschuldigde bedrag te verminderen,
voor zover, in geval van samenvoeging
van de tegemoetkoming met Jaatstbedoeld bedrag, het totaal hiervan grater
zou zijn dan de schuldvordering van
de werknemer op zijn werkgever (1).
(Artt. 2, § I, en 6, vijfde lid, Sluitingsfondswet; art. 7 K.B. 6 juli 1967.)
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONSLAGEN WERKNEMERS T. VLAEMINCK, FAILLISSEMENT I.D.E. N.V.)
ARREST ( Vertaling)

(A.R. nr. S.940043.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 20 december 1993 ge(1) Het geannoteerde arrest beslist dat de
door de eerste verweerder tegen het middel
opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid,
wegens onduidelijkheid van het middel, kan
worden aangenomen. Het behoeft zich dus
niet uit te spreken over een eventueel gevolg
van de toepassing op het door de werkgever
aan de werknemer betaalde bedrag, van art.
19, 3"bis, Hypotheekwet, na wijziging ervan bij
de wet van 22 jan. 1985. In zoverre het middel
schending aanvoerde van de in de kop aangewezen bepalingen, had het enkel betrekking
op de omvang van de wettelijke verplichting
van het Vergoedingsfonds jegens de werknemer. (Zie Cass., 1 okt. 1975, A.C., 1976, 141, redenen, inz. 144.)

Over het middel : schending van de artikelen 2, § 1, 6 (inzonderheid vijfde lid)
van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van Sluiting
van Onderneming Ontslagen Werknemers, 7 van het koninklijk besluit van 6
juli 1967 ter uitvoering van artikel 6 van
de wet van 30 juni 1967 tot verruiming
van de opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting
van Ondernemingen Ontslagen Werknemers en, voor zoveel nodig, van artikel
19.3bis, van titel XVIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek, van artikel 97
van de Grondwet, zoals ze v66r de ·coordinatie van 17 februari 1994 van kracht
was, en, voor zoveel nodig, van artikel
149 van die coordinatie, alsmede van artikel 780, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de vennootschap waarin verweerder bediende was op 26 juni 1985
failliet werd verklaard en dat de curator
dezelfde dag eiser om betaling van
779.292 frank, gelijk aan een opzeggingstermijn van 12 maanden, en van 173.133
frank als vakantiegeld en eindejaarsuitkering had verzocht; dat eiser hem
173.133 frank had uitgekeerd, maar had
geweigerd het eerste bedrag te betalen;
dat verweerder hem voor de arbeidsrechtbank had gedagvaard tot betaling
van dat eerste bedrag en het daarna had
verminderd tot 384.705 frank, te weten
het maximumbedrag van de opzeggingsvergoeding die volgt uit de beeindiging
van zijn arbeidsovereenkomst als bepaald bij het koninklijk besluit van 6 juli
1967 ter uitvoering van de wet van 30 juni 1967; dat verweerder dan van de curator 325.805 frank had ontvangen in mindering van alle hem toekomende bedragen; dat, volgens eiser, de betaling door
de curator moest worden afgetrokken
van de bij artikel 7 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1967 vastgestelde opzeggingsvergoeding en dat verweerder
dus van hem slechts een . saldo van
63.841 frank kon vorderen, het beroepen
vonnis bevestigt en eiser veroordeelt om
aan verweerder 384.705 frank te betalen,
op grond dat, krachtens artikel 7 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1967, de tegemoetkoming van eiser, wat de aan de
bedienden verschuldigde opzeggingsvergoedingen betreft, enerzijds, tot een jaar-
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lijks bedrag en, anderzijds, tot een maximum aantal maanden wordt beperkt; dat
de eerste rechters terecht hebben geoordeeld dat het bier gaat om de enige twee
wettelijke beperkingen op de tegemoetkoming van het Fonds en dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft of bepaalt dat de door de werkgever of
curator betaalde bedragen van de door
de werknemer gevorderde bedragen kunnen worden afgetrokken; dat zulks natuurlijk niet bet geval zou zijn als bet
saldo van de schuldvordering van de
werknemer, na een gedeeltelijke betaling
door de curator, lager was geworden dan
het wettelijk maximum, maar dat zulks
te dezen niet bet geval is, daar de totale schuldvordering van verweerder
1.007.885 frank bedraagt en, gelet op de
betaling van 173.133 frank en 325.805
frank door de curator en bet Fonds, het
saldo van de schuldvordering nog groter
is dan het wettelijk maximum van
389.646 frank; dat de eventuele ongelijkheid tussen de werknemers die eerst
door de curator en diegene die eerste
door het Fonds worden betaald betrekking heeft op de verdeling van de activa
door de curator (die immers naar evenredigheid tussen het Fonds en de werknemers moet geschieden voor het saldo
van hetgeen hun, overeenkomstig de
nieuwe bepaling van artikel 19.3°bis van
de Hypotheekwet is verschuldigd) en
derhalve geen verband houdt met het onderhavige geval; dat ze in geen geval een
afwijking kan rechtvaardigen op voormelde wettelijke bepalingen die klaar en
duidelijk zijn en, bijgevolg, niet dienen
te worden uitgelegd,
terwijl, krachtens artikel 2, § 1, van
voormelde wet van 30 juni 1967, eiser belast is met de betaling van de lonen, vergoedingen en voordelen die door de
werkgever aan de ten gevolge van de
sluiting van zijn onderneming ontslagen
werknemers zijn verschuldigd, wanneer
de werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover hen niet nakomt; de tegemoetkoming van eiser, die slechts aanvullend is, aileen maar kan worden
gevraagd voor zover de werkgever (of de
curator in geval van faillissement van de
werkgever) de verplichtingen tegenover
de ontslagen werknemers niet ten voile
nakomt; voorts, ter uitvoering van artikel
6 van dezelfde wet, volgens hetwelk de
Koning een maximumbedrag voor de betalingen door eiser kan vaststellen, artikel 7 van het koninklijk besluit van 6 juli 1967 dat maximumbedrag vaststelt
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voor de opzeggingsvergoeding die uit de
bei:Hndiging van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden volgt; uit het aanvullend
karakter van de verplichtingen van eiser
ten opzic~te van de verplichtingen van
de werkgever of van de curator, alsmede
uit de beperkingen op de betaling van de
opzeggingsvergoeding door eiser, volgt
dat zijn tegemoetkoming tot doel heeft
dat de ontslagen werknemers als opzeggingsvergoeding bet in artikel 7 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1967 bepaalde bedrag ontvangen, maar niet om hun
dat bedrag te geven hoven hetgeen hun
reeds in mindering op dat bedrag door
de werkgever of door de curator werd
betaald; de door hen uit dien hoofde betaalde bedragen derhalve moeten worden afgetrokken van de bij artikel 7 van
dat koninklijk besluit vastgestelde opzeggingsvergoeding voor de betaling waarvan eiser dient in te staan; verweerder
die eiser voor de arbeidsrechtbank had
gedagvaard tot betaling van een opzeggingsvergoeding van 779.292 frank, had
toegegeven dat ze maar 384.705 frank
kon bedragen; nu eiser hem zijn vakantiegeld en een premie, een ander bestanddeel van zijn schuldvordering op
zijn werkgever (173.133 frank), had betaald, het van de curator ontvangen bedrag van 325.805 frank, zo niet in zijn geheel, althans voor het grootste gedeelte,
een voorschot op de opzeggingsvergoeding was en dus van het bedrag van
384.705 moest worden afgetrokken; daaruit volgt dat het arrest, door de door eiser gevraagde aftrekking niet toe te passen en door hem te veroordelen tot
betaling van een opzeggingsvergoeding
van 384.705 frank, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 2,
§ 2, 6 van voormelde wet van 30 juni
1967, 7 van het koninklijk besluit van 6
juli 1967 en, voor zoveel nodig, van artikel 19.3°bis van titel XVIII van hoek III
van het Burgerlijk Wetboek) en evenmin
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet, zoals ze van kracht was v66r de
coordinatie van 17 februari 1994, en, voor
zoveel nodig, van artikel 149 in die coordinatie, alsmede van artikel 780, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wethoek):

A. In zoverre het middel schending aanvoert van de andere bepalingen dan de artikelen 2, § 1, 6 van
de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het
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Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting der Ondernemingen
Ontslagen Werknemers en 7 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1967 :
Over de door de eerste verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel is onduidelijk:
Overwegende dat het middel niet
preciseert in welk opzicht die wettelijke bepalingen zijn geschonden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
B. In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 2,
§ 1, 6 van de wet van 30 juni 1967 en
7 van het koninklijk besluit van 6
juli 1967:
Overwegende dat artikel 2 van de
wet van 30 juni 1967 bepaalt dat,
wanneer bij sluiting van een onderneming in de zin van de artikelen 2
en 2bis van de wet van 28 juni 1966,
de werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt het Vergoedingsfonds hun de lonen verschuldigd
krachtens de individuele of coilectieve arbeidsovereenkomsten en de
vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of coilectieve
arbeidsovereenkomsten dien te te
betalen; dat, naar luid van artikel 6,
vijfde lid, van die wet de Koning
een maximumbedrag voor de ·betalingen door het Fonds kan vaststellen; dat artikel 7 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1967, ter uitvoering
van laatstgenoemde bepaling, « het
maximumbedrag van de betalingen
door het Fonds aan iedere werknemer » heeft vastgesteld;
Overwegende dat uit die teksten
niet volgt dat het Fonds aileen een
tegemoetkoming moet toekennen
voor zover het door de werkgever
betaalde bedrag het aldus vastgestelde maximumbedrag niet bereikt;
dat die maximumbedragen aileen
gelden voor de door het Fonds betaalde bedragen, terwijl de tegemoetkoming van de werkgever aileen in aanmerking komt, om het
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door het Fonds verschuldigde bedrag te vermi:ti.deren, voor zover, in
geval van samenvoeging van de tegemoetkoming met laatstbedoeld bedrag, het totaal hiervan groter zou
zijn dan de schuldvordering van de
werknemer;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 november 1994 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat·generaal - Advocaten : mrs. Simont en Draps.

Nr. 519
3e KAMER - 28 november 1994

1° AFWEZIGHEID -

VERKLARING VAN
AFWEZIGHEID - PENSIOEN - WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN OVERLEVINGSPEN·
SIOEN - VERTREKPUNT.

2° PENSIOEN VINGSPENSIOEN ZIGHEID.

3° PENSIOEN -

WERKNEMERS - OVERLEVERTREKPUNT - AFWE-

ZELFSTANDIGEN - OVERLEVINGSPENSIOEN - VERTREKPUNT - AF·
WEZIGHEID.
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1°, 2° en 3° Inzake overlevingsbesluit van
werknemers en zelfstandigen staat het
vonnis van verklaring van afwezigheid
gelijk met overlijden. (Art. 16, § 1, eerste lid, Pensioenwet Werknemers; art.
122, § 1 en § 2, wet 15 mei 1984; art. 4,
§ 2, Pensioenwet Zelfstandigen; artt.
115 tot 119 B.W.) _
(STAS T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. S.940058.F)

HET HOF; - Gelet op het bestr~
den arrest, op 27 januari 1984 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 115 tot 119 van het Burgerlijk
Wetboek, 23 tot 28 van het Gerechtelijk
Wetboek, 16, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 genomen met toepassing van de artikelen 1.9°, 3, tweede lid, en 4 van de
wet van 31 maart 1967, als gewijzigd bij
artikel 5.1°, van de wet van 5 juni 1970
en in de versie zowel v66r als na de wijziging ervan bij artikel 106.1°, van de wet
van 15 mei 1984 en, voor zoveel nodig,
van die wettelijke bepalingen,
doordat het arbeidshof heeft vastgesteld dat artikel 16, § 1, eerste lid, van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 van toepassing was, en vervolgens verweerders beslissing van 29 au-·
gustus 1988 bevestigt volgens welke eiseres vanaf 1 september 1987 recht heeft
op een overlevingspensioen, op grand
dat : « - het toekennen van het overlevingspensioen het bewijs vereist dat de
echtgenoot van de overlevende echtgenoot overleden is; - bij afwezigheid, het
vonnis van verklaring van afwezigheid
( ... ) niet het bewijs vormt van het overlijden; - dat vonnis geen gerechtelijke beslissing van verklaring van overlijden is;
- artikel 16, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 een fictie van bewijs van overlijden
schept; - die bepaling het mogelijk
maakt door een juridische spitsvondigheid een bewijs vanoverlijden dat duidelijk niet bestaat tach als bestaande te beschouwen; -- daaruit aldus andere juridische. gevolgen kunnen worden afgeleid
dan uit de loutere vaststelling van de feiten,_ te weten te dezen dat (eiseres) de
echtgenote is van een afwezige en dat
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geenszins is aangetoond dat zij weduwe
zou zijn; - het vonnis van verklaring
van afwezigheid dus fictief, ingevolge artikel 16, § 1, eerste lid, in fine, de waarde
heeft van het overlijdensbewijs, dat wil
zeggen de waarde van de overlijdensakte; - die juridische fictie pas uitwerking
kan krijgen vanaf het tijdstip waarop de
gerechtelijke akte bestaat die fictief met
de overlijdensakte wordt gelijkgesteld »;
terwijl artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bepaalt: « Onder voorbehoud van de bepalingen van § 2 en voor zover de aanvraag
van overlevingspensioen ingediend wordt
binnen de twaalf maanden na bet overlijden van de echtgenoot, gaat bet overlevingspensioen in op de eerste dag van de
maand tijdens welke de echtgenoot overleden is zo hij bij zijn overlijden nag
geen pensioen genoot, en op de eerste
dag van de maand volgend op die tijdens
welke de echtgenoot overleden is, zo hij
reeds een pensioen genoot bij zijn overlijden. In de overige gevallen gaat bet
ten vroegste in de eerste dag van de
maand welke op die aanvraag volgt. De
verklaring van afwezigheid overeenkomstig de bepalingen van bet Burgerlijk
Wetboek geldt als bewijs van bet overlijden. »;de verklaring van afwezigheid, bedoeld in artikel 16, § 1, eerste lid, in fine,
een vonnis van verklaring van afwezigheid is dat is verkregen volgens de
rechtspleging ingesteld bij de artikelen
115 tot 119 van het Burgerlijk Wetboek;
ingevolge de artikelen 115 tot 119 van
bet Burgerlijk Wetboek, wanneer een
persoon verdwijnt sedert ten minste vier
jaren zonder dat van hem tijding is ontvangen, iedere belanghebbende persoon,
bij verzoekschrift, aan de rechtbank van
eerste aanleg van de laatste woonplaats
van de verdwenen persoon kan vragen
om de verklaring van afwezigheid uit te
spreken; een declaratoir vonnis een vonnis is dat een voordien bestaande toestand vaststelt en verklaart dat die toestand bestaat sedert zijn oorsprong of
althans sedert de datum waarop de
rechtsvordering tot verklaring is ingesteld; bet vonnis dat gewezen wordt op
de bij de artikelen 115 tot 119 van het
Burgerlijk Wetboek ingestelde rechtspleging, dus de afwezigheid vaststelt van de
betrokken persbon sedert de datum van
zijn verdwijning of, althans, sedert de
datum waarop het verzoekschrift tot verklaring van afwezigheid is neergelegd;
een vonnis tot verklaring van afwezigheid dus bet wettelijk bewijs van de afwezigheid vormt, die bestaat v66r het
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vonnis dat ze vaststelt, zoals de overlijdensakte die het bewijs vormt van het
overlijden dat voordien heeft plaatsgegrepen; nu de verklaring van afwezigheid ingevolge het Burgerlijk Wetboek
de afwezigheid bewijst, daaruit volgt dat
artikel 16, § 1, eerste lid, in fine, door te
bepalen dat die verklaring eveneens als
bewijs van het overlijden geldt, de verklaring van afwezigheid gelijkstelt met
de overlijdensakte en, bijgevolg, voor de
toekenning van een overlevingspensioen,
de afwezigheid gelijkstelt met het overlijden; ingevolge artikel 16, § 1, eerste
lid, bij overlijden en wanneer de overleden echtgenoot geen pensioen genoot,
het overlevingspensioen evenwel aan de
langstlevende echtgenoot verschuldigd is
vanaf de eerste ·dag van de maand van
het overlijden, ongeacht de datum waarop het bewijs van het overlijden is geleverd, dat wil zeggen ongeacht de datum
waarop de overlijdensakte is opgesteld;
in zoverre artikel 16, § 1, eerste lid in fine, afwezigheid gelijkstelt met overlijden, daaruit volgt dat bij afwezigheid en
wanneer de afwezige geen pensioen genoot, het overlevingspensioen aan de
echtgenoot van de afwezige verschuldigd
is vanaf de eerste dag van de maand
waarin hij verdwenen ·is, of althans van
de maand waarin het verzoekschrift tot
verklaring van afwezigheid werd ingediend, ongeacht de datum waarop het bewijs van afwezigheid wordt geleverd, dat
wil zeggen ongeacht de datum van het
vonnis van verklaring van afwezigheid;
de echtgenoot van eiseres te dezen sedert 2 januari 1981 is verdwenen terwijl
hij geen pensioen genoot; eiseres op
6 november 1985 een verzoekschrift tot
verklaring van afwezigheid heeft neergelegd; eiseres bijgevolg, met toepassing
van artikel 16, § 1, eerste lid, in fine,
vanaf l januari 1981 of althans vanaf 1
november 1985 recht heeft op een overlevingspensioen, ongeacht de datum waarop het bewijs van de afwezigheid is geleverd, dat wil zeggen ongeacht de datum
waarop het vonnis van verklaring van afwezigheid is gewezen; daaruit volgt dat
het arrest, door op grond van de in het
middel weergegeven redenen te beslissen dat aan eiseres een overlevingspensioen verschuldigd is vanaf 1 september
1987, dat wil zeggen vanaf de eerste dag
van de maand waarin het vonnis van
verklaring van afwezigheid is gewezen :
- artikel 16, § 1, eerste lid, schendt,
krachtens hetwelk bij afwezigheid, en zo
de afwezige geen pensioen genoot, de
echtgenoot van de afwezige recht heeft
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op een overlevingspensioen vanaf de eerste dag van de maand van de verdwijning van de afwezige of, althans, vanaf
de eerste dag van de maand tijdens welke het verzoekschrift tot verklaring van
afwezigheid is neergelegd (schending
van artikel 16, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 genomen met toepassing van de artikelen 1.9°, 3, tweede lid, en 4 van de
wet van 31 maart 1967 zoals verduidelijkt in het middel en, voor zoveel nodig,
van die wettelijke bepalingen); - impliciet doch zeker beslist dat de verklaring
van afwezigheid gelijkstaat met afwezigheid en niet met het bewijs van afwezigheid en bijgevolg het declaratoir en probatoir karakter van de verklaring van
afwezigheid miskent (schending van de
artikelen 115 tot 119 van het Burgerlijk
Wetboek, van de artikelen 23 tot 28 van
het Burgerlijk Wetboek en van artikel
16, eerste lid, in fine, van het koninklijk
besluit nr. 50) :

Overwegende dat naar luid van
artikel 16, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers, « onder voorbehoud van de bepalingen van § 2 en voor zover de
aanvraag van overlevingspensioen
ingediend wordt binnen de twaalf
maanden na het overlijden van de
echtgenoot, het overlevingspensioen
ingaat op de eerste dag van de
maand tijdens welke de echtgenoot
overleden is zo hij bij zijn overlijden nog geen pensioen genoot, en
op de eerste dag van de maand volgend op die tijdens welke de echtgenoot overleden is, zo hij reeds een
pensioen genoot bij zijn overlijden.
In de overige gevallen gaat het ten
vroegste in de eerste dag van de
maand welke op die aanvraag volgt.
De verklaring van afwezigheid overeenkomstig de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek geldt als bewijs
van het overlijden. »;
Overwegende dat de wetgever,
door laatstgenoemde bepaling, heeft
gewild dat de echtgenoot, voor de
pensioenregeling, wordt beschouwd
als overleden op de datum van het
vonnis van verklaring van afwezigheid, nu de aanvraag van overle-
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vingspensioen in de regel moet worden ingediend binnen de twaalf
maanden na die verklaring; dat de
wetgever in artikel 122, § 1, van de
wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de
pensioenregelingen, bij de vaststelling van het toepassingsgebied van
dat artikel, ook de datum van het
overlijden van de vrouw en de datum van de verklaring van haar afwezigheid overeenkomstig artikel
115 van het Burgerlijk Wetboek,
heeft gelijkgesteld;
Overwegende dat het arbeidshof,
nu het heeft vastgesteld dat de afwezigheid van de echtgenoot van eiseres bij vonnis van 29 september
1987 was verklaard en dat eiseres
op 31 maart 1988 een aanvraag van
overlevingspensioen had ingediend,
zijn beslissing dat dit pensioen op 1
september 1987 ingaat, naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
28 november 1994 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Verbist en Simont.

Nr. 520
2•

1029

HOF VAN CASSATIE

KAMER -

29 november 1994

1° VERZEKERING
RING -

W.A.M.-VERZEKEBESTUURDER VAN EEN MOTORRIJ-

TUIG VERPLICHTING TE BESCHIKKEN
OVER HET VERZEKERINGSBEWIJS.

2° WEGVERKEER -

ALLERLEI BESTUURDER VAN EEN MOTORRIJTUIG - VERPLICHTING TE BESCHIKKEN OVER HET VERZEKERINGSBEWIJS.

1° en 2° Art. 23 W:A.M.-wet 21 nov. 1989
houdt in dat het door art. 7 van die
wet bedoelde bewijs van verzekering
bij het betreffende motorrijtuig dient
te zijn (1). (Art. 23 W.A.M.-wet 21 november 1989.)
(HAVERBEKE)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0861.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 mei 1993 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over de twee middelen gesteld als
volgt:
1. Eerste middel tot cassatie: schending van de wet : Artikel 23 van de wet
van 21.11.1989, houdende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, bepaalt : « Wanneer een
motorrijtuig zich bevindt op een van die
plaatsen (openbare weg ... ) zonder te beschikken over bet verzekeringsbewijs,
wordt de bestuurder gestraft met straffen zoals voorzien in artikel 29, lid 2, van
bet K.B. van 16.03.1968, zijnde de Gecoordineerde Wetten betreffende de Politie over bet Wegverkeer. • Door te beslissen : « uit de tekst van de wet dient te
worden afgeleid dat een bestuurder van
een voertuig bet verzekeringsbewijs onder zich moet hebben • heeft de Achttiende Kamer van de Correctionele
Rechtbank te Gent de wet geschonden.
Immers de wet voorziet enkel dat men
moet « beschikken over • een geldig verzekeringsbewijs. De Franse term « etre
muni de •, letterlijk : « voorzien zijn
van • komt niet volledig overeen met de
Nederlandse term : « beschikken over ».
Hoe men als bestuurder bet bewijs moet
leveren dat men· « beschikt over • een
(1) Zie Gedr.St., Senaat, zitting 1988-89,
nr. 696/2, blzn. 86-87.
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geldig verzekeringsbewijs, moest naderhand bij K.B. vastgesteld worden. Dit
K.B. is echter nooit uitgevaardigd. Valgens de huidige -wetgeving is iedere eigenaar van een motorrijtuig er dan ook
wei toe gehouden een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan, doch niet
verplicht het bewij s eivan onmiddellijk
te Jeveren wanneer hij wordt verhoord.

(Kluwer's
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Verzekeringshandboek

11.6.

Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Bij
gebrek aan exacte reglementering omtrent het leveren van het bewijs dat men
over een geJ.dige verzekeringsovereenkomst beschikt, kan men eiser in cassatie dan ook niet verwijten in deze bewijslevering te hebben gefaald;

2. Tweede middel tot cassatie: niet-beanhvoorden van de argumenten in de
conlusie, met betrekking tot de hierboven uiteengezette problematiek van het
gebrek aan exacte reglementering omtrent de bewijslevering inzake het" houder van zijn » een geldige verzekeringsovereenkomst :

.· Overwege11de dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van
21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen blijkt
dat het artikel 23 van deze wet dezelfde inhoudelijke betekenis en
draagwijdte heeft als het niet in
werking getreden artikel 18, § 2, van
de wet van 1 juli 1956; dat het nieuwe artikel 23 de woordelijke overneming bedoelt van het oude artikel
18, § 2;

concludeerde << het K.B. waarbij de
vorm van het bewijs (lees "verzekeringsbewijs ") moet worden bepaald
is nog niet bekend gemaakt »; dat
hij daarbij evenwel geen enkele
wettelijke bepaling aanwees die het
nemen van een dergelijk koninklijk •
besluit zou noodzaken, noch aanwees waarin de afwezigheid van een
kqninklijk besluit zeals bedoeld, afbreuk zou doen aan de verplichting
om het verzekeringsbewijs bij het
voertuig te hebben;
Dat de appelrechters die niet gestaafde en onnauwkeurige aanvoering niet dienden te beantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substan~
tiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkoinstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 september 1994 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Nichels, Gent.

Dat de woorden « beschikken
over' , in de tekst van het nieuwe artikel 23 van de wet van 21 november
1989 dienen gelezen te worden in de
zin van (( voorzien van , (artikel 18,
§ 2, van de wet van 1 juli 1956);
Dat de appelrechters wettig vermochten te beslissen dat het artikel
23 van de wet van 21 november 1989
inhoudt dat het door artikel 7 van
deze wet bedoelde bewij s van verzekering bij het betreffende motorrijtuig dient te zijn;
Overwegende, wat meer bepaald
het tweede middel betreft, dat eiser
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CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENlNG- ARREST VAN DE JEUGDKAMER VAN
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HET HOF VAN BEROEP - CASSATIEBEROEP
·DOOREE\11 OUDER VAN DE:MINDERJARIGEBETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

Niet ontvankelijk is het door een ouder
van een minderjarige tegen een arrest
van de jeugdkamer van het hof van
beroep ingestelde cassatieberoep dat
niet aan het openbaar ministerie werd
betekend (1). (Art. 418 Sv.)

(K ... A. .. )

ARREST

(A.R. nr. P.94.1254.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1994 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, rechtdoende in jeugdzaken;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, moeder van de minderjarige, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk i~;
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30 november 1994

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- BESCHIKKING VAN
VERWIJZING - ALS MISDAAD OMSCHREVEN
FElTEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET BEPAALD M.B.T. EEN VAN DE FElTEN - VONNISGERECHT ONBEVOEGD T.A.V.
EEN VAN DE FElTEN - GEEN BESLISSI~G
OVER DE OVERIGE FElTEN - GEVOLG.

Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank vc=,;owijst wegens als misdaad omschreven
feiten en die rechtbank, na te hebben
vastgesteld dat m.b.t. een van de feiten
geen verzachtende omstandigheden
zijn bepaald, zich onbevoegd verklaart
om ervan kennis te nemen, zonder
evenwel uitspraak te doen over de overige feiten, vernietigt .het Hoi, op het
verzoek tot regeling van rechtsgebied
en na te hebben vastgesteld dat vooralsnog tegen de beschik.king van de
raadkamer geen rechtsmiddel kan
worden aangewend, dat het vonnis in
kracht van gewijsde is gegaan en dat
de onbevoegdverklaring gegrond lijkt,
de beschikking, in zoverre zij betrekking heeft op het feit, verwijst het de
aldus beperkte zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling en zegt het
dat er, wat de overige feiten betreft,
geen grand bestaat tot regeling van
rechtsgebied (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE LVIK
IN ZAKE BERTOLINO)

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

(A.R. nr. P. 94.1268.F)

29 november 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Goethals - GeJijkluidende conclusie van de h. Bresseleers; advocaat-generaal.

30 november 1994- 2• kamer- Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.

(1) Cass., 12 sept. 1984, A.R. nr 3803 (A.C.,
1984-85, nr. 36). .

(1) Cass., 17 okt. 1990, A.R. nr 8605 (A.C.,
1990-91, nr 88).
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

Een zaak lijdt aan een gebrek als zij een
abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken; de feitenrechter kan oordelen dat zulks het geval is
wanneer er bij de slecht verlichte ingang van een kelder brokken hout
dwars over de vloer liggen (1). (Art.
1384, eerste lid, B.W.)
(COLET T. MANNA E.A.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. C.94.0136.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1994 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het middel: schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest aile beschikkingen
bevestigt van het beroepen vonnis, dat
de vordering tegen eiseres op grand van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in beginsel gegrond had
verklaard, een deskundige had aangesteld en eiseres had veroordeeld om aan
de verweerders provisionele bedragen
van dertigduizend en zestigduizend
frank te betalen, eiseres veroordeelt in
baar kosten van hager beroep en de
zaak naar de eerste rechter verwijst, op
grand dat: << Uit de persoonlijke verschijning voor de eerste rechter is gebleken :
- (de eerste verweerder) kende de kelder niet waar hij voor het eerst kwam;
de trap en de gang naar de kelder waar
de (zoon van eiseres) zich bevond waren
niet rechtstreeks verlicht, maar door een
zwak scbijnsel uit de litigieuze kelder; de
electriscbe cirkelzaag stand niet ver van
de ingang van de kelder; gezaagd of nog
(1) Zie Cass., 2 sept. 1993,
C.93.0061.F (A.C., 1993, nr 324).

A.R.

nr.
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te zagen hout lag verspreid over de keldervloer, voor de opening naar de gang
en naar de kelder; (de eerste verweerder) struikelde kart na zijn binnentreden
in de kelder over stukken bout en zijn
hand raakte het !emmet; uit die omstandigheden volgt dat de vloer van de kelder waar de (zoon van eiseres) werkte
een abnormaal kenmerk vertoonde; de
stukken gezaagd of te zagen hout konden moeilijk worden ontwaard door een
voorzichtig en zorgzaam persoon, omdat
zij op een vrij slecht verlichte plaats,
" dwars over de vloer waren gegooid bij
de ingang voor de kelder ", en zij maakten bijgevolg deel uit van die vloer; de
stukken bout maakten op die plaats,
waar de zichtbaarbeid slecht was, zowel
wegens de geringe lichtsterkte als wegens de schikking van de plaatsen, de
vloer onbegaanbaar en bijgevolg, ongeschikt voor het gebruik waartoe hij normaal bestemd is, te weten het gemakkelijk en vrij verkeer van de door de
bewoners uitgenodigde personen; (de eerste verweerder) heeft geen fout begaan
die een oorzakelijk verband met de schade vertoont, nu zijn rechtmatig vertrouwen in de zichtbare toestand van de
vloer is bedrogen; hij was, te dezen, op
verzoek van de bewoonster de trap naar
de kelder afgedaald waar zijn vriend
bout kapte; een normaal voorzichtige bezoeker kan in dergelijke omstandigbeden, ook al boort hij het lawaai van een
electriscbe zaag, niet verwachten dat
zijn doorgang wordt belemmerd door
weinig zicbtbare stukken hout die de toegang tot de bewuste kelder versperren;
de eerste recbter heeft bijgevolg terecht
(eiseres) aansprakelijk gesteld op grand
van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek »,
terwijl, eerste onderdeel, een gebrekkige zaak aileen de aansprakelijkheid
van de bewaarder ervan op grand van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek in het gedrang brengt, als
zij een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor schade aan een derde kan worden toegebracht; elke zaak die een kenmerk vertoont waardoor zij van haar
model afwijkt, niet noodzakelijk gebrekkrg rs; dat kenmerk abnormaal moet
zijn; bet bof van beroep, op de conclusie
ten betoge dat de kelder als werkplaats
werd gebruikt - welke omstandigheid
door de verweerders niet wordt betwist
- en dat de aanwezigheid van hout op
de vloer dus niet abnormaal is en na te
hebben vastgesteld dat er een draaiende
cirkelzaag in die kelder was en dat er
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stukken hout over de vloer verspreid lagen en dus van het bijzonder gebruik
van de kelder op dat ogenblik, niet wettig kon afleiden dat dat kenmerk van de
vloer abnormaal was in vergelijking met
het abstract en ideaal begrip vloer, te
weten een vloer" die het gemakkelijk en
vrij verkeer van de door de bewoners
uitgenodigde personen » mogelijk maakt,
eerder dan in vergelijking met een zaak
van dezelfde soort of van hetzelfde type;
het bijgevolg artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, een gebrekkige
zaak alleen de aansprakelijkheid van de
bewaarder ervan op grond van artikel
1384, eerste .lid, van het Burgerlijk Wethoek in het gedrang brengt, als zij een
abnormaal kenmerk vertoont waardoor
schade aan een derde kan worden toegebracht; het hof van beroep, met zonder
schending van die wet<,bepdlmg, uit de
geringe verlichting en de schikking van
de plaatsen een abnormaal kenmerk van
de vloer, te weten de aanwezigheid van
stukken hout, heeft kunnen afleiden; het
hof van beroep heeft vastgesteld dat
stukken hout verspreid lagen over de
vloer en vervolgens uit de gebrekkige
verlichting en de schikking van de plaatsen, welke elementen vreemd zijn aan
de vloer, heeft afgeleid dat zij dee! uitmaken van die vloer - en dus dat zij
een kenmerk daarvan uitmaken - en
dat dit kenmerk abnormaal is; de aanwezigheid van stukken hout in een kelder
met een dergelijke schikking van de
plaatsen en die slecht verlicht is, een
kenmerk van die kelder is, of van het geheel met de trap en de gang die naar de
kelder Ieiden, en niet van de vloer; het
hof van beroep bijgevolg eiseres niet
aansprakelijk kon stellen op grond van
haar hoedanigheid van bewaarder van
een gebrekkige vloer :

Wat betreft het eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest inzonderheid vaststelt dat « gezaagd of
nog te zagen hout verspreid lag over
de keldervloer, voor de opening naar
de gang en naar de kelder » en dat
de eerste verweerder << kart na zijn
binnentreden in de kelder struikelde
over de stukken hout en dat zijn
hand het lemmet raakte » van een
cirkelzaag, en vervolgens oordeelt
dat « de vloer van de kelder waar
Pascal Demeulemeester werkte een
abnormaal kenmerk vertoonde; dat
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de stukken gezaagd of te zagen
hout, omdat zij op een vrij slecht
verlichte plaats, " dwars over de
vloer waren gegooid bij de ingang
van de kelder ", moeilijk konden
worden ontwaard door een voorzich
tig en zorgzaam persoon en bijgE
volg deel uitmaakten van die vloer »;
Dat het hof van beroep uit die
overwegingen naar recht heeft kunnen afleiden dat de vloer van de kelder een abnormaal kenmerk vertoonde en bijgevolg gebrekkig was·
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat
het hof van beroep het bestaan van
een gebrek niet heeft afgeleid uit
elementen die vreemd zijn aan de
vloer, maar heeft geoordeeld dat de
stukken hout « wegens hun plaatsing bij de ingang van de kelder »
het normale gebruik van de vloei·
belemmerden;
Dat het onderdeel op een onjuiste
lezing van het arrest berust en bij
gevolg feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de verwerping van de voorziening de verdering tot bindendverklaring van het
arrest doelloos maakt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
1 december 1994 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever de h. Parmentier - Gelijkluidende conch sie van de h Piret, ad
vocaat-generaal
Advocaten
mn;
Biitzler en Draps

1034

HOF VAN CASSATIE

Nr. 524
1e

KAMER -

1 december 1994

VERJARING TERMIJNEN TERESTEN.

BURGERLIJKE ZAKEN DUUR - COMPENSATOIRE IN-

De vijfjarige verjaring van artikel 2277
B. W. vindt geen toepassing op de verbintenis tot betaling van compensatoire interest boven een hoofdsom tot
vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade (1).
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN
T. GAN BELGIUM N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.94.0169)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1993
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383, 2219, 2262, 2277 van
het Burgerlijk Wetboek, 1395, 1396, 1420,
1494, 1495, 1498 en 1499 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat " het
ten uitvoer ge!egde vonnis, dat de hoofdsom van de ten laste van (verweerster)
uitgesproken veroordeling vermeerdert
met de compensatoire interest vanaf 30
oktober 1974 en met de gerechtelijke interest, op 5 mei 1988 is betekend >> en, nu
het vaststaat dat verweerster de betaling
van de interest voor de periode van 30
oktober 1974 tot 9 november 1982 betwistte, en vervolgens zegt dat verweersters verzet gegrond is en het op verzoek
van eiseres betekend bevelschrift nietig
en zonder uitwerking is, op grond dat
" de gerechtelijke interest verjaart door
verloop van vijf jaren, overeenkomstig
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek,
en niet door verloop van dertig jaar ... »,
terwijl, eerste onderdeel, de compensatoire interest verschuldigd op een hoofdsom die is toegekend tot vergoeding van
de door een onrechtmatige daad veroor(1) Cass., 4 okt. 1990, A.R. nr 6661 (A.C.,
1990-91, nr 57).

Nr. 524

zaakte schade, de omvang van de schade betreft en dus een geheel vormt met
het in hoofdsom toegekend bedrag; de
vijfjarige verjaring van artikel 2277 van
het Burgerlijk Wetboek bijgevolg niet
van toepassing is op de verbintenis tot
betaling van die interest; het arrest, dat
erop wijst dat het ten uitvoer gelegde
vonnis de hoofdsom van de veroordeling
had vermeerderd met compensatoire interest vanaf 30 oktober 1974 en met de
gerechtelijke interest, waarvan de betaling door verweerster werd betwist, in ieder geval gedeeltelijk betrekking hadden
op de compensatoire interest die bij het
vonnis van 4 september 1979 was toegekend, om het op verzoek van eiseres betekende bevelschrift nietig en zonder uitwerking te verklaren, de vijfjarige verjaring van artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek niet wettig op die compensatoire interest kon toepassen (schending
van het geheel van de in het middel aangewezen bepalingen);

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de compensatoire interest boven een hoofdsom
tot vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, de omvang van de schade betreft
en met die hoofdsom een geheel
vormt;
Dat de vijfjarige verjaring van artikel 2277 van het Burgerlijk Wethoek geen toepassing vindt op de
verbintenis tot betaling van een der~
gelijke interest;
Overwegende dat het arrest zegt
dat « het ten uitvoer gelegde vonnis
( ... ) de hoofdsom van de ten laste
van (verweerster) uitgesproken veroordeling vermeerdert met de compensatoire interest vanaf 30 oktober
1974 en met de gerechtelijke interest »; dat het bijgevolg vaststelt dat
de interest, waarvan de betaling
door verweerster werd betwist, deels
de compensatoire interest omvat;
Dat het arrest, door het op 15 juni
1988 op verzoek van eiseres betekende bevel nietig en zonder uitwerking te verklaren, op grand dat de
gerechtelijke interest door verloop
van vijf jaren verjaart, overeenkom-
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stig artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

jan. 1938, art. 2 K.B. van 15 jan. 1938;
verordeningen (E.E.G.) nr. 804/68 van
27 juni 1968 en nr. 856/84 van 31 maart
1984.)
2° Wanneer de schuldeiser zijn schulde-

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.
1 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Van Ommeslaghe.
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1° OPENBARE

INSTELLING SPECIALITEITSBEGINSEL - NATIONALE ZCIVELDIENST - OPDRACHT - GRENZEN - HEFFI'IlGEN OPGELEGD BIJ DE VERORDENINGEN VAN
DE ECROPESE GEMEENSCHAP

2° INGEBREKESTELLING -

BEGRIP

1o Het terugvorderen van de door de verordeningen van de Europese Gemeenschap in de sector melk en zuivelprodukten opgelegde heffingen behoort
tot de bevoegdheid van de Nationale
Zuiveldienst (1). (Art. 2, wet van 15
(1) Zie Cass., 1 apnl 1982, AI
(A.C., 1981,82, nr 466).

nr 6570

naar in gebreke stelt om zijn verbintenis uit te voeren is zulks geen feitelijkheid, maar alleen de toepassing van
zijn recht. (Art. 1139 B.W .)
(VAN OLST T. NATIONALE ZCIVELDIENST E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.94.0173.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1993
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 11, 67, 97 en 107 van de
Grondwet van 7 februari 1831, van
kracht bij de uitspraak van het arrest,
thans respectievelijk de artikelen 16, 108,
149 en 159 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 2, 1494 en 1539
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2, 3 en
4 van de wet van 15 januari 1938 betreffende de oprichting van een Nationale
Zuiveldienst, 1 en 2 van het koninklijk
besluit van 15 januari 1938 tot instelling
van een Nationale Zuiveldienst, 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, en 1 van het Protocol
nr. 1 bij dat Verdrag, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, heiden goedge' keurd bij de wet van 13 mei 1955, en
miskenning van de algemene rechtsbeginselen van de specialiteit van de
rechtspersonen en inzonderheid van de
openbare instellingen en van het recht
van verdediging,
doordat het hof van beroep oordeelt
dat het als appelrechter bevoegd is om
kennis te nemen van het door de eisers
opgeworpen geschil en vaststelt • dat de
wet van 15 januari 1938 ... , het koninklijk besluit van 15 januari 1938 ... en de
koninklijke en ministerii:~le besluiten van
21 en 22 april1987, 30 en 31 mei 1988 betreffende de toepassing van de extra heffing bedoeld bij artikel 5quater van de
E.E.G.-verordening nr. 804/68 gedurende
het tijdvak van 1 april 1987 tot 31 maart
1988 en van 1 april 1988 tot 31 maart
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1989, niet bepalen dat (verweerder) aanspraak kan maken op het voorrecht van
voorgaande betaling en van de ambtshalve vordering , en « dat het voorrecht
evenmin kan worden afgeleid uit de bepalingen van Europees recht die het algeraene stelsel van de " extra heffing "
regelen, waarbij zij het echter aan de
verschillende Staten overlaten de inningsmodaliteiten ervan te bepalen, dat
een dergelijk prerogatief aan de Nationale Zuiveldienst is toegekend », en vervolgens « voor recht zegt dat (verweerder) het recht had van (verweerster) de
afhouding en de betaling van het bedrag
van 1.251.159 frank te eisen, dat moest
worden geheven van de betalingen aan
de producenten (eisers) » en de eisers in
de kosten van beide instanties veroordeelt, op grand : « dat wegens de voorrang van de norm van internationaal
recbt en zijn duidelijkheid (... ), de wettelijkbeid van die " extra beffing " die in
feite een belasting is, niet kan worden
betwist; dat de terugvordering van die
aanvullende beffing door de Nationale
Zuiveldienst niet strijdig is met bet beginsel van de specialiteit van de openbare dienst, nu bet door de nationale wetgever van 1938 beoogde doel, te weten de
verbetering te bevorderen van de verdeling en de markt van melk, (artikel 2
van de wet van 15 januari 1938) overeenstemt met bet door de Raad van de Europese Gemeenschappen beoogde doel »,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder
als openbare instelling, zoals iedere
openbare persoon, met een bepaald doel
is opgeticht en alleen bet recht en de bevoegdheid heeft voor de verwezenlijking
\C.tt dat doel op te treden (beginsel van
de specialiteit) en aileen recbten van de
openbare macht kan hebben in zoverre
de wet hem die uitdrukkelijk heeft toegekend; de opdracht van de Nationale
Zuiveldienst, een openbare instelling opgericht bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 15 januari 1938, ter uitvoering van artikel 1 van de wet van 15 januari 1938, volgens de bewoordingen van
die ·vet erin bestaat « zijn medewerking
aar (het ministerie van landbouw) te
verlenen, ten einde de verbetering te .bevo~deren van de voortbrenging, de verde'"'lg en de markt van melk en nevenpro~ucten , ( artikel 2 van de wet en artikel
2 van bet koninklijk besluit van 15 januari 1938); artikel 3 bepaalt dat de
Dienst alle daden van bestuur en ·beschikking overeenkomstig zijn bestemr-ting mag doen en artikel 4 bepaalt dat
de Dienst bezoldigingen mag ontvangen
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om zijn kosten en uitgaven te dekken en
premies of beloningen mag toekennen,
inzonderheid tot aanmoediging en verbetering van de voortbrenging, de aanbieding en de boedanigheid der zuivelprodukten; de beffingen die worden gedaan
kracbtens de Europese reglementering
en de koninklijke besluiten tot uitvoering van die reglementering niets te rnaken bebben met bovenstaande opdracht
en met de middelen om die te verwezenlijken, die in de Belgische wet zijn bepaald; het arrest dus niet wettig kon oordelen dat de terugvordering van de extra
heffingen tot verweerders bevoegdheid
behoorde (miskenning van bet beginsel
van de specialiteit van de rechtspersonen
en inzonderheid van de openbare instellingen en scbending van de artikelen 1,
2, 3 en 4 van de wet van 15 januari 1938,
1 en 2 van het koninklijk besluit van 15
januari 1938);

tweede onderdeel, de heffingen weliswaar werden bepaald door verordeningen met directe werking in Belgie van
de Raad van de Europese Gemeenschappen, de keuze van de instelling belast
met die heffingen door de genoemde verordeningen aan iedere Lid-Staat is overgelaten en bijgevolg overeenkomstig de
Belgische wet dient te gebeuren; de Nationale Zuiveldienst door koninklijke besluiten is belast met de inning van de bij
de E.E.G.-verordeningen bepaalde heffingen (zie inzonderheid artikel 9 van het
koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de toepassing van de extra heffing bedoeld bij artikel 5quater van de
E.E.G.-verordening nr. 804/68 gedurende
het tijdvak van 2 april 1984 tot 31 maart
1985, artikel 11 van bet koninklijk besluit van 21 april 1987 betreffende de toepassing van de extra beffing bedoeld bij
artikel 5quater van de E.E.G.-verordening nr. 804/68 gedurende het tijdvak
van 1 april 1987 tot 31 maart 1988, en artikel 12 van bet koninklijk besluit van 30
mei 1988 betreffende de toepassing van
de extra beffing bedoeld bij artikel 5quater van de E.E.G.-verordening nr. 804/68
gedurende bet tijdvak van 1 april 1988
tot 31 maart 1989); de Koning, door de
Nationale Zuiveldienst te belasten met
een opdracht die niets te maken heeft
met die bepaald bij de wet van 15 januari 1938, die de opdracbt en de bevoegdheden van die Dienst vastlegt, zijn bevoegdheid, die erin bestaat de reglementen en besluiten uit te vaardigen die
voor de uitvoering van de wetten noodzakelijk zijn, beeft overscbreden nu de op-
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dracht van een openbare instelling aileen bij de wet kan worden vastgesteld
en gewijzigd; de Koning derhalve de opdracht van de Nationale Zuiveldienst
niet kon uitbreiden door de dienst te belasten met de heffingen op de melkproduktie, zonder artikel 67 van de Grandwet van 7 februari 1831 te schenden dat
de verordenende bevoegdheid van de Koning vastlegt en bet arrest de toepassing
van de genoemde koninklijke besluiten
niet kon aannemen zonder artikel 107
van die Grondwet te schenden dat bepaalt dat de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten aileen mogen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen;
derde onderdeel, bet arrest, nu het
vaststelt dat verweerder noch over het
voorrecht van voorgaande betaling, noch
over de ambtshalve vordering, noch over
een uitvoerbare titel beschikte, hem niet
het recht kon verlenen ambtshalve afhoudingen te verrichten en aan verweerster de opdracht te geven de bedragen,
die zij aan de eisers verschuldigd was
voor de aankoop van hun melkproduktie,
aan hem te betalen; de terugvordering
van die bedragen door verweerder overeenkomstig het gemeen recht, aileen kon
gebeuren nadat verweerder langs gerechtelijke weg een uitvoerbare titel had bekomen en bij gerechtsdeurwaardersexploot een uitvoerend beslag onder
derden had doen leggen (artikelen 1494
en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek);
die terugvordering, die zoals het arrest
vaststelt, door een gewone ingebrekestelling van de schuldenaar van de eisers,
dus van verweerster, zonder de instemming van de eisers en zonder uitvoerbare titel is gedaan, een feitelijkheid uitmaakt die strijdig is met het eigendomsrecht dat is vastgelegd in de Belgische
Grondwet (artikel 11 van de Grondwet
van 7 februari 1831) en in het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden (artikel 1 van het Protocol nr. 1 bij dat Verdrag); het arrest, door aan te nemen dat
verweerder het recht heeft om door een
gewone ingebrekestelling de afhouding
en de betaling te bekomen van de door
verweerster aan de eisers verschuldigde
bedragen, dus de artikelen 11 van de
Grondwet van 7 februari 1831 en 1 van
bet aanvullend Protocol nr. 1 bij !>et Verdrag tot Bescherming van de Recnten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, en ook de artikelen 1494
en 1539 van bet Gerecbtelijk WP 1 oek,
die ingevolge artikel 2 van dat wetooek
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op deze rechtspleging van toepassing
zijn, bij ontstentenis van wettelijke bepalingen of rechtsbeginselen die met die
artikelen 1494 en 1539 strijdig zijn; bet
arrest bovendien, door aileen te zeggen
« dat wegens de voorrang van de norm
van internationaal recht en zijn duidelijkheid ... , de wettelijkheid van die " extra heffing ", die in feite een belasting is,
niet ter discussie kan staan >>, het ver"
weer van de eisers in hun verzoekschrift
en conclusie van hager beroep niet heeft
beantwoord nopens de feitelijkheid bestaande in de litigieuze heffing, de aantasting van hun eigendomsrecht en hun
recht op een onpartijdige behandeling
van hun zaak, v66r de heffing, door een
rechtbank die over hun rechten en verplichtingen uitspraak zou hebben gedaan
(schending van artikel 97 van de Grandwet van 7 februari 1831) :

W at betreft de twee eerste onder~
delen:
Overwegende dat die onderdelen
berusten op de bewering dat de terugvordering van de heffingen, die
zijn geregeld door de Europese reglementering inzake de ordening
der markten in de sector melk en
zuivelprodukten, niets te maken
heeft met de opdracht van de Nationale Zuiveldienst, verweerder, zoals
die is bepaald bij de wet van 15 januari 1938 betreffende de oprichting
van die openbare instelling;
Overwegende dat naar luid van
artikel 2 van die wet, de Dienst << tot
taak heeft binnen de grenzen voorgeschreven door de minister van
landbouw, zijn medewerking aan dit
departement te verlenen ten einde
de verbetering te bevorderen van de
voortbrenging, de verdeling en de
markt van melk en nevenproducten »; dat het koninklijk besluit
van 15 januari 1938 tot instelling
van een Nationale Zuiveldienst bepaalt dat hij « gelast kan worden te
waken op de toepassing van de reglementering betreffende die producten »;
Overwegende dat de Europese reglementering en inzonderheid de
E.E.G.-verordening nr. 804/68 van
27 juni 1968 van de Raad gewijzigd
bij de E.E.G.-verordening nr. 856/84
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van 31 maart 1984 van de Raad,
overeenkomstig de artikelen 38 en
volgende van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
een gemeenschappelijke ordening
rler markten in de sector melk en
zuivelprodukten vastlegt, inzonderheid om de zuivelmarkt te reguleren
en aan de betrokken landbouwbevolking een billijk levensniveau te
waarborgen;
Overwegende dat de openbare instellingen, die slechts bestaan om
een bepaald doel te verwezenlijken,
hoewel zij krachtens bet beginsel
van de specialiteit van de publiekrechtelijke personen alleen de bevoegdheden en rechten hebben die
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van hun doel, over al die bevoegdheden en al die rechten beschikken;
Overwegende dat bet arrest, door
te oordelen dat de terugvordering
van de bij de Europese reglementering bepaalde heffingen tot de bevoegdheid van de Zuiveldienst, verweerder, behoort, zijn beslissing
naar recht verantwoordt; dat de Uitvoerende Macht, door die Dienst te
belasten met de berekening en de
inning van die heffingen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden;
Dat bet eerste en bet tweede onderdeel falen naar recht;
Wat betreft bet derde onderdeel:
Overwegende dat, enerzijds, bet
arrest oordeelt dat, in zoverre de
Zuiveldienst, verweerder, erkent
« dat hij niet bet voorrecht van voorafgaande betaling en de gedwongen
tenuitvoerlegging geniet en evenmin
over een uitvoerbare titel beschikt,
nu de brief van 29 oktober 1990 een
gewone ingebrekestelling van de
melkerij is, bet aanhangig maken
van de zaak bij de beslagrechter
met verantwoord was »; dat bet arrest aldus antwoordt op bet argument van de eisers uit hun verzoekschrift van boger beroep ten
betoge dat de brief van de Dienst
aan verweerster een beslag onder
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derden was; dat evenwel uit de stukken waarop bet Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers voor
bet hof van beroep een conclusie
hebben neergelegd;
Overwegende
dat,
anderzijds,
wanneer de schuldeiser zijn schuldenaar in gebreke stelt om zijn verbintenis uit te voeren, zulks geen
feitelijkheid is, maar alleen de toepassing van zijn recht; aan de Zuiveldienst niet bet recht verleent om
ambtshalve de door verweerster verschuldigde bedragen af te houden; ·
Dat bet onderdeel niet kan worden aangenomen;

1 december 1994 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten: mrs. De
Bruyn en Butzler.
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ARCHITECT {TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - Tt:CHT PLICHTE'\LEER -

O"iAFHA'\KELIJKHEID.

De architect die zich ertoe beperkt van
de door een projectontwikkelaar en
diens clienten overeengekomen werken uitvoeringsontwerpen op te maken, schendt art. 4 van het Reglement
Beroepsplichten Architecten, goedge-
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keurd bij K.B. van 18 april 1985, inzake de onafhankelijkheid van de architect (1).
(B ... T. ORDE VA"i ARCHITECTEN)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. D.94.0022.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 4 mei 1994 gewezen door de ·raad van beroep van de
Orde van Architecten, met het
Frans als voertaal;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 149 van de op 17 februari
1994 gecoordineerde Grondwet, 4 en 6
van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect, 20 en 21 van het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten, gevoegd bij het
koninldijk besluit van 18 april 1985 tot
goedkeuring van het door de nationale
raad van de Orde van Architecten vastgestelde reglement van beroepsplichten,
en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat de bestreden beslissing eiser
straft met zes maanden schorsing, op
grond dat in aile aan de raad van beroep
voorgelegde dossiers die, op een uitzondering na, betrekking hebben op « sleutelklare » woningen van de projectontwikkelaar L ... , « de opdracht van de
architect beperkt is tot het opmaken van
het antwerp met het oog op de uitvoering en de bouwvergunning, de controle
op de uitvoering van de werken en de
bijstand bij de oplevering; dat die dossiers onder meer het volgende bevatten :
een plan voor de bouwvergunning, enkele processen-verbaal van bezoek aan de
werken, meestal twee voor de eerste
acht dossiers, en voor diezelfde dossiers
een staat van ereloon, berekend tegen
3,5 pet.; dat er in de zes door (eiser) aan
de raad, van beroep voorgelegde dossiers
geen staat van ereloon voorkomt; het bureau (van de raad van de Orde, door wie
eiser op 21 januari 1992 is gehoord), bij
het onderzoek van de eerste acht dossiers vaststelt dat het plan, de goedkeuring en de staat van het ereloon en soms
(1) Zie Cass., 22 april
D.93.0015.N, supra, nr 194.

1994,

A.R.

nr.
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zelfs het contract, zo niet op dezelfde datum, in elk geval· op zeer nabije data
worden opgemaakt, dat het ereloon in
eenmaal moet worden betaald, op de datum van de factuur, dat wil zeggen, voordat de bouwvergunning wordt verleend
en a fortiori voordat de werken aanvangen, dat de stukken " P.V. bezoek" of
"bouwwerk ", niet vermelden dat een
van de betrokken partijen, of de opdrachtgever of aannemer aanwezig war€m; dat het bovendien gaat om summiere stukken, in kleine hoeveelheid (twee
per dossier), waarin enkel staat · hoever
het werk is gevorderd; dat de « P.V.'s
van het bezoek aan het bouwwerk , in
de zes aan de raad van beroep overgelegde dossiers wel talrijker zijn eri spreken
van de aanwezigheid van een afgevaardigde van de projectontwikkelaar, maar
even kort zijn; dat het bureau, bi.i de behandeling op 21 januari 1992, verbaasd
was dat er geen schets voorhanden was
waaruit bleek dat er contacten waren geweest tussen de architect en de client,
die trouw:ens nooit aariwezig is bij het
bezoek van een bouwplaats; dat het bureau erop wijst dat (eiser) verklaart dat
de clienten een contract hebben aangegaan met L ... voordat ze hem ontmoetten
en dat alle onderhandelingen in verband
met de keuze van de modelwoning, de
eventuele wijzigingen, de keuze van het
materiaal, enz ... plaatshebben met de afgevaardigden van L ... , op het kantoor
van die firma. Zijn rol beperkt zich tot
het opmaken van de plans voor het bekomen van de bouwvergunning; dat hij
eraan toevoegt dat hij geen voorontwerp
of bestek opmaakt, dat hij geenszins de
rekeningen naziet en evenmin nagaat of
de werken zodanig gevorderd zijn dat de
in het contract L ... client vastgestelde bedragen moeten betaald worden; dat daaruit blijkt dat (eiser) volledig afhankelijk
is van de projectontwikkelaar L ... , vermits deze met zijn clienten onderhandelt
over alle keuzemogelijkheden en de uit
te voeren werken, terwijl.(eiser) naar eigen zeggen, pas in een later stadium optreedt, om van de door de projectontwikkelaar en diens clienten overeengekomen keuze een uitvoeringsontwerp op te
maken; dat die afhankelijkheid des te
grater blijkt te zijri daar bijna alle clienten (van eiser) eerst clienten zijn van de
projectontwikkelaar L ... en pas achteraf
de zijne, nadat zij met laatstgenoemde
een contract hebben afgesloten; dat dadelijk opvalt dat uit (eisers) verklaringen
bij zijn ondervraging op 21 januari 1992
blijkt, dat hij is opgetreden als een uit-
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voerder van de voorafgaande tussen de
projectontwikkelaar L ... en zijn clienten
genomen beslissingen en dat zijn opdracht niets te maken had met enige
conceptie; dat het strijdig is met de bepalingen van openbare orde van de wet
van 20 februari 1939 dat een van een
projectontwikkelaar afhankelijke architect, nadien met de client van die projectontwikkelaar overeenkomt alsof hij
van deze volledig onafhankelijk is en
achteraf de belangen van die client daadwerkelijk kan verdedigen, zoals hij tegen
de projectontwikkelaar zou moeten doen;
dat (eiser), door aldus op te treden met
alle clienten wier dossiers door het bureau van de raad van de orde van de
provincie Brabant zijn onderzocht en die
van wie hij de dossiers aan de raad van
beroep heeft overgelegd, onbetwistbaar,
sedert jaren en althans sinds 1987, een
groot aantal onvolledige opdrachten
heeft aanvaard voor rekening van clienten, die hem bijna allen door de projectontwikkelaar L... zijn aan de hand
gedaan; dat (eiser), doordat hij na het
akkoord tussen de clienten en de projectontwikkelaar, met die clienten gecontracteerd heeft, zijn verplichting om raad
en bijstand te verlenen jegens de clienten niet meer kon vervullen en de weinige controle op de uitvoering van het
werk, zoals blijkt uit de zeer korte processen-verbaal, mede bewijzen dat hij
tijdens de uitvoering van het werk zijn
verplichting tot bijstand niet is nagekomen; dat niet kan worden betwist dat de
opdrachten, zoals rekeningen nazien en
nagaan of de werken gevorderd zijn vergeleken met de gedeelten van het uit te
voeren werk dat, volgens de regels van
het beroep, deel uitmaken van de werkzaamheden die de architect moet uitvoeren bij zijn verplichting om aan de client
raad en bijstand te verlenen en diens belangen jegens de aannemer te beschermen, niet door (eiser), maar wel door de
projectontwikkelaar zijn nagekomen »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van
de wet van 20 februari 1939 enkel de verplichting oplegt om « een beroep te doen
op de medewerking van een architect
voor het opmaken van de plans en de
controle op de uitvoering van de werken,
waarvoor door de wetten, besluiten en
reglementen een voorafgaande aanvraag
om toelating tot bouwen is opgelegd »; de
bestreden beslissing vaststelt dat in alle
aan de raad van beroep voorgelegde dossiers, eisers opdracht bestond in het opmaken van ontwerpen met het oog op de
uitvoering en de bouwvergunning, de
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controle op de uitvoering van de werken
en de bijstand bij de oplevering; de bestreden beslissing bovendien vaststelt
dat eiser inderdaad de plans opmaakte
met het oog op de bouwvergunning en
de bouwplaatsen bezocht; zij de scherrding van de bepalingen van openbare orde van de wet van 20 februari 1939 en de
tekortkomingen van eiser aan de regels
inzake plichtenleer hoofdzakelijk hieruit
afleidt, dat bijna alle clienten van eiser
hem door de projectontwikkelaar L ... aan
de hand waren gedaan, die clienten voordat zij met eiser een contract sloten, met
die projectontwikkelaar hadden gecontracteerd en met hem hadden onderhandeld over alle keuzemogelijkheden en
over de uit te voeren werken voor de
« sleutelklare » woningen van die
projectontwikkelaar, terwijl eiser noch
voorontwerp, noch bestek opmaakte, de
rekeningen niet nazag en evenmin naging of de werken zodanig gevorderd waren dat de in het contract L .. ./client vastgestelde bedragen moesten worden betaald; geen enkele bepaling van de wet
van 20 februari 1939, waarin de contractuele vrijheid wordt beperkt en die de
openbare orde raakt en dus eng moet
worden uitgelegd, verbiedt dat een architect handelt met een client die vooraf
een contract heeft gesloten met een
projectontwikkelaar, zij het een aannemer - wat de beslissing trouwens niet
vaststelt - en ook al had hij een bepaalde architect voorgesteld en het bedrag
van diens ereloon in de bouwprijs had
begrepen, vermits daaruit geenszins
blijkt dat de architect afhankelijk is van
de projectontwikkelaar, wat in strijd kan
zijn met de onverenigbaarheid van het
beroep van architect met dat van « aannemer » - en niet dat van « projectontwikkelaar » - waarvan sprake is in artikel 6 van de wet van 20 februari 1939;
uit de vaststellingen van de bestreden
beslissing volgt dat eiser rechtstreeks
met de clienten contracten had aangegaan waardoor hun de in artikel 4 van
die wet bedoelde bijstand gegarandeerd
werd; uit het reglement van beroepsplichten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985, blijkt dat
de architect kan worden belast met
slechts een deel van de tot de uitoefening van het beroep behorende opdrachten (artikel 20 van voormeld reglement),
nu de bij de wet van 20 februari 1939 opgelegde volledige opdracht slechts bestaat in de controle op de uitvoering van
de werken waarvoor die architect het
uitvoeringsontwerp met het oog op het
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verkrijgen van de bouwvergunning heeft
opgemaakt (artikel 21 van bet reglement); de keuze van een modelwoning
en van de materialen, bet opmaken van
een voorontwerp, van een bestek, bet nazien van de rekeningen, nagaan of de
werken zodanig gevorderd zijn dat de in
bet contract client/projektontwikkelaar
vastgestelde bedragen moeten worden
betaald niet noodzakelijk dee! uitmaken
van die volledige opdracht en door de
wet of bet reglement van beroepsplichten evenmin wordt vereist dat een proces-verbaal van de controle op de werken wordt opgemaakt; de raad van
beroep uitgaande van een vermoede willekeurige afhankelijkheid van eiser jegens de projektontwikkelaar en van eisers tekortkoming aan verplichtingen die
hem noch bij de wet noch bij bet reglement van beroepsplichten waren opgelegd, zijn beslissing naar recht niet verantwoordt (schending van de artikelen 4
en 6 van de wet van 20 februari 1939, 20
en 21 van bet bij koninklijk besluit van
18 april 1985 goedgekeurde reglement
van beroepsplichten) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 4, tweede
lid, van het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 april 1985, bepaalt
dat de architect de nodige onafhankelijkheid moet hebben om zijn beroep uit te oefenen overeenkomstig
de opdracht die van openbare orde
is en de regels van de plichtenleer
en om aldus de verantwoordelijkheid op te nemen voor de daden die
hij stelt;
Dat met toepassing van die bepaling, onder andere aan eiser werd
verweten « dat hij niet onafhankelijk is opgetreden doordat hij werkzaamheden van zijn opdracht heeft
overgelaten aan de aannemer op
wie hij toezicht diende uit te oefenen »;
Dat uit de in het middel overgenomen overwegingen volgt dat de bestreden beslissing niet uitgaat van
de « vermoede willekeurige afhankelijkheid van eiser jegens de pro-
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jectontwikkelaar », dat zij niet zegt
dat de wet van 20 februari 1939 verbiedt dat enig contract wordt gesloten tussen een architect en een
client die vooraf met een projectontwikkelaar gecontracteerd heeft; dat
zij evenmin verklaart dat de architect nooit slechts met een deel van
de tot de uitoefening van zijn beroep behorende opdrachten kan
worden belast;
Dat de bestreden beslissing aan
de hand van een omstandig onderzoek van de gegevens van de zaak
oordeelt dat « daaruit blijkt dat de
architect B... voiledig afhankelijk
was van de projectontwikkelaar L ... ,
vermits deze met zijn clienten onderhandelt over aile keuzemogelijkheden en de uit te voeren werken,
terwijl de architect B ... , naar eigen
zeggen, pas in een later stadium optreedt, om van de door de projectontwikkelaar en diens clienten overeengekomen keuze een uitvoeringsontwerp op te maken; dat die afhankelijkheid des te groter blijkt te zijn
daar bijna aile clienten van de architect B ... eerst clienten zijn van de
projectontwikkelaar L ... en pas achteraf de zijne, nadat zij met
laatstgenoemde een contract hebben
gesloten »;
Dat de raad van beroep, met die
overwegingen, zijn beslissing dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan
tekortkomingen aan de regels inzake plichtenleer, naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen.

1 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Kirkpatrick.
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2 december 1994

KAMER -

CASSATIEBEROEP -

BELASTINGZAKEN
- TERMIJNEN VAN CASSAT!EBEROEP EN BETEKENING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP
- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN OPROEPING OVEREENKOMSTIG ART.
750
GER.W. - VERWIJZING NAAR BIJZONDERE
ROL - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.

Niet ontvankelijk is de voor de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen
de beslissing alvorens recht te doen
die, na te hebben vastgesteld dat een
overeenkomstig art. 750 Ger. W. opgeroepen partij niet is verschenen, oordeelt dat " de zaak niet in staat voorkomt om een uitspraak bij verstek te
verlenen » en de zaak naar de bijzondere rol verwijst. (Artt. 19, tweede lid,
en 1077 Ger.W.)

.

wege te worden bekdtiseerd, oordelen dat dit artikel geen mogelijkheid
biedt om verstek te vorderen tegen
een niet verschenen partij; dat zij
beslissen « dat de zaak aldus niet in
staat voorkomt om een uit~praak bij
verstek te verlenen » en de zaak
verwijzen naar de bijzondere rol;
Dat dergelijke beslissing een beslissing is alvorens recht te doen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 december 1994 - ze kamer - Voorzitter_: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzltter - Verslaggever: de h. Farrier
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal.

(BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN
T. HANSSENS)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0003.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 2 en 1077 van het Gerechtelijk Wetboek, voorziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht
te doen, slechts openstaat na het
eindvonnis;
Dat, volgens artikel 19 van het
Gerechtelijk Wetboek, een eindvonnis een vonnis · is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter
over een geschilpunt uitgeoefend is,
behoudens de rechtsmiddelen bij de
wet bepaald;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat verweerder voor de
terechtzitting werd opgeroepen overeenkomstig artikel 750 van het Gerechtelijk Wetboek en, zonder des-
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~ ; PERSONENB"ELASTING -'- .BEDRIJFSI'\K0'\1STEN ...:.
BEDRI,JFSLASTEN ·~ LITGAVEN EIGEN AAN
DE. WERKGEVER VERGOEDI"'G ,-- BEDRIJFSLITGAVEN ·-c- · WER-!(1\;El\IER .- VERRE'KENING.

INKOl\IISTENBELASTINGEN

Tot de bezoldiging van de werknemer
behoren niet de vetgoedingeil die hij
van. zijn werkgever ontvangt als terugbetaling van uitgaven eige.n aan de
werkgever; die ·vergoedingen kunnen
niet .van de bedrijfsuitQ:aven van dt;!
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werknemer afgetrokken worden·. (Art.
· 26, laatste lid, W.I.B.; art. 31, eerste lid
en 1o, W.I.B. 1992) (1).
(MET DEN ANCXT EA
T. BELGISCHE STAAT - iviiN. VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0098.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de algemene beginselen
betreffende het gezag van gewijsde in
zake directe belastingen, van de artikelen 9, tweede alinea, en 603, 1°, van het
Gerechtelijk Wetbc;>ek, 26, 43, 44, 51, 276
en 278 van het (gecoiirdineerd door het
koninklijk besluit van 26 februari 1964
houdende coiirdinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen), zoals toepasselijk voor de aanslagjaren 1982, 1983 en 1984, van het algemeen beginsel van fiscaal recht dat het
hof van beroep inzake directe belastingen, behoudens het geval waarin de fiscus een subsidiaire aanslag aan de goedkeuring van het Hof kan voorleggen, de
toestand van de belastingplichtige niet
kan verzwaren, voor zover als nodig, van
het artikel 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na de
eerste grief van eiser te hebben ingewilligd door te oordelen dat de terugbetaling aan eiser van kosten eigen aan zijn
werkgever, de N.V; Generale Bankmaatschappij, geen verkapte bezoldiging belastbaar in hoofde van eiser uitmaakte,
en, vervolgens de tweede grief te hebben
afgewezen om reden dat « · (eiser) niet
aantoont dat de taxatieambtenaar de bedrijfsuitgaven (eigen aan eiser) op een
onredelijk bedrag zou geraamd hebben, »
zegt voor recht dat. « voor het · aanslagjaar 1982 de bedrijfslasten (eigen aan eiser) beperkt b_lijveh tot de kosten eigen
aan de N.V. · de Generale Bankmaatschappij, omdat het door deze laatste terugbetaalde forfait (ad·. 410.400 BF) belangrijker is dan de kosten (eigen aan
eiser) die door de taxatieambteriaar werderi aanvaard (te weten 406.304); dat ver(1) .Zie Cass., 30 okt. 1986, A.R nr. F.695.F
(A.C., 1985-86, nr 131).
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mits voor de aanslagjaren 1982 (lees:
1983) en 1983 (lees : 1984) de taxatieambtenaar een belangrijker bedrag aan bedrijfslasten (eigen aan eiser) aanvaardde
dan de door de N.V. Generale Bankmaatschappij terugbetaalde vergoeding van
kosten die haar eigen zijn, er geen antlasting dient verleend te worden vermits
(eiser) niet aantoont een belangrijker bedrag aan (eigen) bedrijfskosten te hebben uitgegeven dan datgene dat werd
aanvaard »,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 26, laatste lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen de terugbetaling door de werkgever aan de werknemer van kosten eigen aan de werkgever
geen belastbare inkomsten in hoofde van
de werknemer uitmaakt; dat de terugbetaling door de werkgever aan de werknemer van kosten eigen aan de werkgever
evenmin kan bestempeld worden als beroepskosten eigen aan de werknemer in
de zin van artikelen 43 en 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
aangezien zij niet ten behoeve van de
werknemer, doch van diens werkgever
werden gemaakt; dat het bestreden arrest derhalve niet kon oordelen, zonder
de eerder genoemde wettelijke bepalingen te schenden, dat « er geen outlasting
dient verleend te worden » « vermits
voor de aanslagjaren (1983 en 1984) de
taxatieambtenaar een belangrijker bedrag aan bedrijfslasten (eigen aan de
werknemer) aanvaardde dan de door de
N.V. Generale Bankmaatschappij terugbetaalde vergoeding van kosten die haar
eigen zijn » en vervolgens, voor aanslagjaar 1982, dat << de bestreden aanslag
(slechts dient ontlast te worden) (... ) in
de mate dat slechts rekening werd gehouden bij de vestiging van de belastbare bedrijfsinkomsten met bedrijfslasten
ten belope van 406.304 F (nl. het bedrag
van bedrijfslasten eigen aan eiser dat
door de belastingambtenaar was aanvaard) terwijl het belastbaar inkomen
diende verminderd te worden met
410.400 F, bedrijfslasten eigen aan de
werkgever »;

Wa:t het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest aanneemt dat voor de drie betrokken
aanslagj aren de terugbetaling van
wijlen Eric de Villegas de Clercamp
van kosten eigen aan zijn werkgever, geen verkapte bezoldiging in
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hoofde van de belastingplichtige uitmaakte; dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de taxatieambtenaar voor elk
van die aanslagjaren de forfaitair
vastgestelde vergoeding voor kosten
eigen aan de werkgever, ten bedrage van 410.400 frank aan de aangegeven inkomsten had toegevoegd;
Dat het arrest voorts beslist dat
de bedragen aangehouden als bedrijfsuitgaven door de taxatieambtenaar, dit is voor aanslagjaar 1982,
406.304 frank, voor aanslagjaar 1983,
417.087 frank en voor aanslagj aar
1984, 503.636 frank, op een r~delijk
bedrag werden geraamd;
Overwegende dat, luidens artikel
26 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), niet tot de
bezoldigingen behoren de vergoedingen bekomen als terugbetaling van
werkelijke uitgaven die aan de
werkgever eigen zijn; dat de kosten
terugbetaald door dergelijke vergoedingen geen beroepskosten eigen
aan de werknemer in de zin van de
artikelen 34 en 44 van hetzelfde wethoek kunnen zijn;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de voornoemde bedrijfsuitgaven in werkelijkheid reeds begrepen waren in de kosten eigen aan
de werkgever en beslist dat de door
de taxatieambtenaar aanvaarde bedrijfsuitgaven moeten verminderd
worden met de uitgaven eigen aan
de werkgever;
Dat het arrest dat aldus voor de
drie betrokken aanslagjaren aanneemt dat het bedrag van 410.400
frank zowel uitgaven eigen aan de
werkgever als uitgaven eigen aan de
werknemer vertegenwoordigt, de genoemde artikelen van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964)
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit

arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
2 december 1994 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Dassesse.
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1° BEWIJS SCHRIFTEN -

2 december 1994

BELASTI'\GZAKE:'-i GEBEWIJSKRACHT - BEGRIP

2° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

3° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

bE

TOEGE-

l'\\"ORDERI"<G DWANGBEVEL - VOR'>ilVEREISTE:'-i - BETEKENING AAN DE BELASTI:IOGPLICHTIGE PROCES-VERBAAL - AFSCHRIF'T - 0:\0DERTEKENING.

TOEGE-

DWA"<GBEVELGERECHTSDELRWAARDER BETEKEN!"<G
AAN DE BELASTINGPLICHT!GE - AF'SCHRIFT
VAN HET DWANGBEVEL - HA"<DTEKEN!'iG
VAN DE OPSTELLERS

1o Het cassatiemiddel ten betoge dat uit
een bepaald feitelijk gegeven van een
akte een ander feitelijk gegeven niet
kan worden afgeleid, voert geen miskenning van de bewijskracht van die
akte aan.

----~~-,L
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2° Geen nietigheid van het door de met
de invordering belaste ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel kan worden
afgeleid uit de. enkele omstandigheid
dat bij de betekening ervan het aan de
belastingplichtige overhandigde afschrift van het krachtens artikel 59
van het B.T. W:-wetboek opgemaakte
proces-verbaal niet door de opsteller
van dat proces-verbaal is ondertekend.
(Art. 85 W.B.T.W.)
3° Noch de artt. 59 en 85 W:B. T. W:, noch
art. 32, 1°, Ger. W:, noch de rechten van
verdediging van de belastingplichtige
vereisen dat het door de gerechtsdeurwaarde aan de belastingplichtige overhandigde afschrift van het betekende
dwangbevel de handtekeningen bevat
van de ambtenaren die het origineel
geviseerd en uitvoerbaar verklaard
hebben. (Art. 85 W.B.T.W.)
{GARAGE RE"'E N.V.
T. BELGISCHE STAAT.- MI"'. VAN Fl"'ANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. C.93.037l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het derde middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest vaststelt
dat het origineel van het dwangbevel
van 4 februari 1986 behoorlijk werd ondertekend zowel bij zijn uitvaardiging
als bij zijn uitvoerbaarverklaring, dat bij
de betekening op 11 februari 1986 een
door de gerechtsdeurwaarder voor eensluidend verklaard afschrift ervan was gevoegd, en dat nergens uit blijkt dat de
gerechtsdeurwaarder, tegen wie geen
procedure van valsheid werd ingesteld,
zijn copie eensluidend zou hebben verklaard met een andere copie en niet met
het origineel,
terwijl de door de gerechtsdeurwaarder betekende copie van het dwangbevel
enkel de niet-geijkte melding « W.G. »
bevat en niet is ondertekend door de gewestelijke directeur of zijn gevolmachtig-
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de ambtenaar; uit dit stuk derhalve niet
kan afgeleid worden dat de gerechtsdeurwaarder zijn kopie eensluidend zou
hebben verklaard met het origineel van
het dwangbevel,
zodat het bestreden arrest aan het
dwangbevel van 4 februari 1986, zoals
eensluidend verklaard door de gerechtsdeurwaarder en door hem betekend op
11 februari 1986, een interpretatie geeft
die onverenigbaar is met zijn bewoordingen, derhalve er de bewijskracht van
miskent en aldus schending inhoudt van
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen:

Overwegende dat het middel aanvoert dat uit de betekende kopie van
het dwangbevel van 4 februari 1986
niet kan worden afgeleid dat de gerechtsdeurwaarder die kopie eensluidend heeft verklaard met het origineel van het dwangbevel;
Overwegende dat het middel dat
aanvoert dat. uit een bepaald feitelijk gegeven een ander feitelijk gegeven niet kan worden afgeleid,
geen miskenning van bewijskracht
oplevert;
Dat het middel vreemd is aan de
als geschonden aangewezen wetsbepalingen, mitsdien niet ontvankelijk
is;
Over het vierde middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 59 en
85 van het Wetboek B.T.W., zoals toepasselijk in 1981, 1982 en 1983, van artikel
32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en
van het recht van verdediging van de
belastingplichtige,
doordat het bestreden arrest vaststelt
dat het origineel van het proces-verbaal
behoorlijk werd gedagtekend en ondertekend en dat het aan eiseres in cassatie
overhandigde afschrift van het exploot
een door de gerechtsdeurwaarder voor
eensluidend verklaard afschrift bevat
van het proces-verbaal, dat volkomen
eensluidend is met het origineel, behalve
dat onder de datum de vermelding ontbreekt van de ondertekening door de
controleur; deze onvolkomenheid niet tot
gevolg heeft dat de uitvaardiging van het
dwangbevel op 4 februari 1986, de uitvoerbaarverklaring ervan op 6 februari
1986 of de betekening op 11 februari 1986
nietig zouden zijn,
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en doordat het bestreden arrest vaststelt dat. het origin eel van het dwangbevel van 4 februari 1986 behoorlijk werd
ondertekend, dat bij de betekening op
11 februari 1986 een door de gerechtsdeurwaarder voor eensluidend verklaard
afschrift ervan was gevoegd, dat nergens
uit blijkt dat de gerechtsdeurwaarder, tegen wie geen procedure van valsheid
werd ingesteld, zijn copie eensluidend
zou hebbeh verklaard met een andere
copie en niet met het origineel, en dat
deze copie in niet mis te verstane bewocirdingen melding maakt van de op
het' origineel voorkomende handtekeningen; het bestreden arrest beslist d~t de
omstandigheid, dat de handtekenmgen
zelf of e(m fotocopie ervan niet geschreven . staan op het door de gerechtsdeurwaarder afgeleverde eensluidend verklaard afschrift, niet tot gevolg heeft dat
het exploot van betekening of de uitvoerbaarverklaring , of de uitvaardiging van
het dwangbevel nietig is,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 59 van het Wetboek B.T.W.
overtredingen of feiten die de verschuldigdheid .van de belasting of van een
geldboete aantonen of ertoe ~ij~rag~n
die aan te tonen, door· de admm1strat1e
kunnen worden bewezen volgens de regelen en door alle middelen van het gemene recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en
daarenboven door de processen-verbaal
van de ambtenaren van het Ministerie
van Financien; krachtens artikel 85, lid
1 van het Wetboek B.T.W. bij gebreke
v~n voldoening van· de belasting, in teresten, administratieve geldboeten en toebehoren, de met de invordering belaste
ambtenaar een dwangbevel uitvaardigt;
dit dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar
verklaard door de gewestelijke directeur
aan de administratie van de B.T.W. of
door de door hem aangewezen ambtenaar, en, in de gevallen bepaald door de
Koning, door de gewestelijke directeur
van de administratie der douane en accijnzen, of door de door hem aangewezen ambtenaar; overeenkomstig artikel
32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek onder betekening in dit wetboek wordt verstaan : de afgifte van een afschrift van
de akte waarbij dit bij deurwaardersexploot geschiedt; de gerechtsdeurwaarder
onbevoegd is om eensluidend verklaarde
afschriften af te leveren van het procesverbaal; enkel de ontvanger immers het
origineel kan vergelijken met het afschrift aangezien het dwangbevel en het
origineel proces-verbaal dat samen met
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het dwangbevel wordt betekend, zijn
kantoor niet verlaten; de gerechtsdeurwaarder niet over de originele documenten beschikt en dus ook geen afschriften
eensluidend kan verklaren met de originele documenten; de aan eiseres in
cassatie betekende eensluidend verklaarde copie van het proces-verbaal voor
haar geldt als origineel; de ondertekening van het proces-verbaal een substantiele vormvereiste is waarvan het ontbreken de nietigheid veroorzaakt; de nietigheid van het proces-verbaal dan ook de
nietigheid van het dwangbevel dat erop
gegrond is, tot gevolg heeft; het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat
het aan eiseres in cassatie betekend proces-verbaal niet is ondertekend, niet wettig heeft kunnen beslissen dat dit de geldigheid van het dwangbevel niet aantast
en het dwangbevel geldig werd betekend
en aldus de in het middel aangevoerde
wetsbepalingen en rechtsbeginsel heeft
geschonden;

en terwijl, tweede onderdeel, de gerechtsdeurwaarder onbevoegd is om
eensluidend verklaarde afschriften af te
leveren van het dwangbevel; enkel de
ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd, bevoegd en materieel bekwaam is om de eensluidendheid van
een copie met het origineel te waarborgen; het aan de belastingplichtige betekend afschrift van het dwangbevel dat
aan de belastingplichtige wordt betekend, dat een letterlijke copie moet zijn
van het origineel, moet blijken of het
dwangbevel rechtsgeldig werd opgesteld;
een dwangbevel slechts rechtsgeldig is
opgesteld voor zover het de naam, de
hoedanigheid en de handtekening van de
ontvanger vermeldt; indien het afschrift
enkel de niet-geijkte melding « w.g. »
draagt, de belastingplichtige .zich in de
onmogelijkheid bevindt orri te controle-·
ren of het origineel alle vermeldingen
bevat; het aan de belastingplichtige betekend afschrift, dat een letterlijke copie
moet zijn van het origineel, tevens de
handtekening moet bevatten van de
ambtenaar die het origineel geviseerd en
uitvoerbaar verklaard heeft; het afschrift
immers duidelijk moet maken dat het
origineel geviseerd en uitvoerbaar verklaard werd door de gewestelijke directeur of zijn gevolgmachtigde arribtenaar; de miskenning hiervan de absolute
nietigheid van de betekening van het
dwangbevel tot gevolg heeft, waarbij niet
dient onderzocht of de belangen van de
betekende door het ·gebrek werden ge-
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schaad; het afschrift van het dwangbevel
dat de vermelding « w.g. , bevat geen letterlijke copie is van een origineel en de
betekening - hiervan bijgevolg absoluut
nietig is,
zodat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat het aan eiseres in
cassatie betekend proces-verbaal niet is
ondertekend, iliet wettig heeft kunnen
beslissen dat dit de geldigheid van het
dwangbevel niet aantast en het dwangbevel geldig werd betekend en aldus de
in -het middel aangevoerde wet5bepalingen en rechtsbeginsel heeft geschonden,
en zodat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat .het door
de gerechtsdeurwaarder op 11 februari
1986 betekend, door hem eensluidend
verklaard afschrift van het dwangbevel
van 4 februari 1986 rechtsgeldig werd opgesteld, uitvoerbaar verklaard en betekend en het bestreden arrest dan ook de
in het middel aangehaalde wetsbepalingen en rechtsbeginsel heeft geschonden :

·. Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat geen wettelijke
bepaling in de nietigheid voorziet
van .het dwangbevel, o:m de enkele
reden dat bij de betekening ervan
het aan de belastingplichtige overhandigde afschrift van het krachtens artikel 59 van het B.T.W.-wetboek opgemaakte proces-verbaal
niet door de opsteller van dit procesverbaal is ondertekend;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de door eiser als
geschonden aangewezen wetsbepalingen en rechtsbeginsel niet voeirschrijven dat het door de gerechtsdeurwaarder aan de belastingplichtige overhandigde afschrift van het
betekende dwangbevel de handtekeningen moet bevatten van de ambtenaren die het origineel geviseerd en
uitvoerbaar verklaard hebben;
Dat bet middel. faalt naar. recht;

2 december 1994 - 1o kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier
- Gelijkluidende conclusie van de h.

Goeminne - Ad~·ocaten: mrs. De Gryse
en Claey5 Bouuuert.
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5 december 1994

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EI!'.DE
- A!'o.DERE W!JZE'\i VA...- BEEI'I,DIUI:\G - '\0TARlf:;- WERKGEVER - 1-iT.-\Kl'\U A'\IBT:-.BE
ZIGHEID - SCHOR!o.l!I<G - AFZETTI:\U - HOE
DA'\IGHEID WERKGE\'ER - GEHJLG

2° NOTARIS -

'\RBF.ID:-.0\'EREE'\KO\!ST
ST.\KI:\G A\!BT:-.BEZIUHMD
El...,DE f:;CHORSI\G - AFZETTI:\G - HOED.\'I,IGHEID
WERKGE\'ER - GEVOLG

1° en 2° De notaris die wegens het hem

opgelegde beroepsuitoefenings~·erbod
zijn gezag niet kan laten gelden betreffende de opdrachten die hij wettelijk niet verder kan aannemen of uitvoeren, behoudt niettemin zijn hoedanigheid van werkgever (Art. 32 Arbeidsovereenkomstenwet;
art.
22,
C.A.O. 20 april 1978; K.B. 8 sept. 1978
P.C. Notarisbedienden, arbeids- en
loonvoorwaarden.)
(D

G T SIMPELAERE E.A)
ARREST

(A.R nr S 93 0091 N)

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 7 maart 1993 door
het Arbe1dshof, afdelmg Brugge, ge
wezen;
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Over het tweede onderdeel van het
middel, gesteld als volgt : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 807, 1042,
1138 2° van het Gerechtelijk Wetboek,
1134, U35 1142, 1184 van het Burgerlijk
Wetboek, 3, zoals van toepassing v66r de
wetswijziging van 17 juli 1985, 3, zoals
gewijzigd bij wet van 17 juli 1985, 32, 35,
37, 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 22
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 20 april 1978, gesloten in het paritair
comite voor de notarisbedienden, tot
vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen bindend verklaard
bij koninklijk besluit van 8 september
1978 en 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1981, gesloten in het paritair comite voor de notarisbedienden, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20
april 1978, tot vaststelling van . ?e arbeids- en loonvoorwaarden enerztJds, en
betreffende de werkelijke arbeidsduur
anderzijds, algemeen bindend ve~klaar~
bij koninklijk besluit van 21 Januan
1982 evenals van het algemeen rechtsbegins~l genaamd beschikkingsbeginsel,
dat d~ rechter verbod oplegt uitspraak te
doen over. niet door de partijen opgeworpen betwistingen, zoals afgeleid onder
meer uit voornoemd artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de eerbiediging van
het recht van verdediging voorschrijft,
doordat het bestreden arrest, rechtdoende op de hogere beroepen van de
oorspronke!ijke eisers evenals van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen
het vonnis a quo, waarbij werd gesteld
dat verweerder niet meer als de werkgever van eerstgenoemden kon worden
aangezien en dienvolgens hun vorderingen ongegrond waren, evenals op het hoger beroep van eiser, strekkende tot de
vernietiging van het vonnis a quo, in zoverre er beslist werd dat eiser als werkgever diende te worden beschouwd en
tot het horen zeggen voor recht dat niet
eiser, doch wel verweerder werkgever is
en bijgevolg de vordering in tussenkomst
en vrijwaring om die redenen ongegrond
is, het hoger beroep ongegrond verklaart, dienvolgens het vonnis a quo bevestigt in al zijn beschikkingen en de
vordering wegens tergend en roekeloos
geding afwijst op volgende gronden:
« Wanneer op grond van de overeenkomst tussen de partijen weliswaar en
juridische mogelijkheid van gezags~itoe
fening is bepaald, maar de prakttsche
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toepassing ervan niet mogelijk is, kan er
van de voor een arbeidsovereenkomst
noodzakelijke band van ondergeschiktheid geen sprake zijn. Zoals gebleken uit
de notulering van de persoonlijke verschijning heeft dhr. Simpelaere zijn
ambtsbezigheden als notaris voorlopig
gestaakt na de betekening van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Veurne van 5 mei 1983, en vervolgens
definitief na de betekening van het vonnis van 18 april 1985. Sinds mei 1983
stond hij dus niet meer aan het hoofd
van zijn notariaat. Weliswaar hebben
dhr. Maes en mevr. Decreus steeds voorgehouden dat dhr. Simpelaere ook na
zijn afzetting instructies en Ieiding is
blijven geven. Dit blijkt echter niet uit
bewijskrachtige gegevens. Zelfs notaris d ...
G... verklaarde dit niet tijdens de persoonlijke verschijning. Daar waar aile
betrokkenen het erover eens zijn dat
dhr. Simpelaere zich na zijn afzetting
niet met de strikt notarii:He zaken van
zijn kantoor bemoeide, terwijl ten aanzien van andere elementen (inning huur,
briefwisseling) de verklaringen volledig
tegenstrijdig zijn en geen bewijskrachtige elementen worden voorgebracht
mtgaande van geloofwaardige derden,
dient met de eerste rechter aanvaard dat
dhr. Simpe!aere vanaf mei 1983, zowel in
rechte als in feite in de volstrekte onmogelijkheid was om nog gezag uit te oefenen en derhalve vanaf dat ogenblik niet
meer kan beschouwd worden als werkgever van dhr- Maes en van mevr. Decreus.
De verklaring van deze lasten dat zij
dhr. Simpelaere steeds als werkgever
zijn blijven beschouwen, is ter zake niet
relevant. 3.3. Het kan weliswaar niet ontkend worden, dat luidens art. 22 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 20
april 1978, afgesloten in het Paritair Comite voor de notarisbedienden, het overlijden, het ontslag of de afzetting van de
werkgever, geen einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, en dat dit enkel feit
niet de staking van de activiteit van de
studie voor gevolg heeft. Behoudens andersluidende overeenkomst of aanwerving bij een ander notaris wordt de lopende arbeidsovereenkomst voortgezet
met de notaris, benoemd in de openstaande plaats, mits deze notaris dezelfde voorwaarden van loon, classificatie en
ancienniteit waarborgt waarvan de bediende genoot bij de voorganger. Bij gebreke van deze waarborg, evenals in geval van afschaffing van de plaats, zijn de
wettelijke bepalingen van toepassing. · Op
grond van de voorgaande bepaling kan
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aanvaard worden dat het de bedoeling is
de continui:teit te waarborgen enerzijds
van het notariaat en anderzijds van de
tewerkstelling. Uit het tweede lid van
art. 22 C.A.O. 20 april 1978 moet echter
onmiskenbaar afgeleid worden dat wanneer na afzetting van een notaris de continui:teit van de tewerkstellingsvoorwaarden niet gewaarborgd zijn, de werknemer de wettelijke mogelijkheden hem
ter beschikking gesteld door de wet
dient uit te putten. Te dezen waren vanaf mei 1983 de tewerkstellingsvoorwaarden niet meer gewaarborgd zoals voorheen, nu van dan af dhr. S1mpelaere niet
meer als werkgever fungePrde en daarenboven de contractueel bPpaalde of wet·
telijk voorziene loonsvoorwaarden niet
meer werden nageleefd. Dit gebeurde
meer bepaald doordat een wezenlijk dee!
van hun loon - met name het gedeelte
bovenop het nettogedeelte, bestemd voor
het veiligstellen van hun vervangingsin·
komen en voor de bedrijfsvoorheffing
niet meer werd betaald en aldus aan de
werknemer was ontnomen. Te dezen kan
betreurd worden dat door de bevoegde
Kamer van Notarissen, in afwachting
van de benoeming van een nieuwe titularis, niet de zich opdringende maatregelen met het oog op continuiteit van notariaat enerzijds en van de tewerkstelling
anderzijds, werden getroffen. In elk geval staat vast dat vanaf mei 1983 dhr.
Simpelaere niet meer de werkgever was
van dhr. Maes en mevr. Decreus, wiens
tewerkstellingsvoorwaarden vanaf het·
zelfde ogenblik overigens niet verder
werden gerespecteerd. Desondanks hebben zij nagelaten hem in gebreke te stellen wegens de niet-naleving (en dus impliciet de verbreking) van de arbeidsovereenkomst. Zij hebben dit eerst gedaan op het ogenblik van de respectievelijke dagvaardingen op 3 april 1986 en 11
augustus 1986. In zover in deze dagvaardingen loon gevorderd wordt betreft het
vorderingen die teruggaan op de periode
dat de betrokkenen zich niet meer in
een band van ondergeschiktheid bevonden ten aanzien van dhr. Simpelaere. In
zoverre een verbrekmgsvergoedmg werd
gevorderd zijn de vorderingen verjaard,
nu deze dagvaardingen zich meer dan
een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst situeren "•
terwijl, tweede onderdeel, de arbeidsovereenkomst voor bedienden de overeenkomst is, waarbij een werknemer
zich verbindt tegen loon, onder gezag
van een werkgever m hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten, dergehjke overeen
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komst zodoende veronderstelt dat hierbij
een persoon, de werkgever, de juridische
mogelijkheid wordt geboden om over een
andere persoon, de werknemer, gezag uit
te oefenen, hetgeen het recht inhoudt om
instructies te geven nopens de wijze
waarop de arbeid moet worden uitgevoerd, de arbeidsplaats, de arbeidsuren,
e.d., en om op dit werk toezicht uit te oefenen, doch niet de verplichting om van
deze prerogatieven effectief gebruik te
maken; overeenkomstig artikel 32 van de
arbeidsovereenkomstenwet de verbintenissen, voortspruitende uit de door deze
wet geregelde overeenkomsten, behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan, een einde nemen door afloop van de termij n, door
voltooiing van het werk, waarvoor de
overeenkomst werd gesloten, door de wil
van een der partijen, door de dood van
de werknemer of door overmacht; uit
voornoen;1de opsomming volgt dat de
praktische onmogelijkheid welke tijdens
de duur van de arbeidsovereenkomst in
hoofde ·van de werkgever ontstaat om
nog Ianger Ieiding en toezicht uit te oefenen, als dusdanig niet de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst in zijnen
hoofde impliceert; dergelijke onmogelijkheid voor de werkgever, te dezen volgend uit de voorlopige staking en naderhand definitieve stopzetting vanwege
verweerder van zijn activiteit aan het
hoofd van zijn notariaat, evenmin getuigt van de wil van de betrokken persoon om als werkgever de overeenkomst
te beeindigen, noch van overmacht in zijnen hoofde, per definitie een gebeurtenis
waaraan de schuldenaar vreemd dient te
zijn; behoudens akkoord vanwege dt.
werknemer - te dezen tegengesproken
door de oorspronkelijke eisers, welke
verweerder steeds als werkgever zijn
blijven beschouwen - met de verdwijning van de hoedanigheid van werkgever
van hun oorspronkelijke medecontractant, deze dienvolgens door de arbeidsovereenkomst gebonden blijft; inzake het
notariaat artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1978, gesloten in het paritair comite voor de notarisbedienden, tot vaststelling van de
arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen
bindend verklaard bij koninklijk bes!Uit
van 8 september 1978, trouwens bepaalt
dat zelfs in geval van overlijden, ontslag
of afzetting van de werkgever . de over
eenkomst van kracht blijft; t€ dezen met
we>rd betwi 'it da+ verwe>erder tot me1
1983 met voornoemd gezag wa'> bekleed.
mgevolge de
arbe1dsover.eenkomsten
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welke ingingen op 1 maart 1955 en
18 augustus 1975; deze overeenkomsten
partijen dienvolgens tot wet strekten zolang ze niet door een der partijen werden beeindigd op een door de wet bepaalde wijze; echter noch de vaststelling
dat verweerder zijn ambtsbezigheden
aan het hoofd van zijn notariaat voorlopig staakte na de betekening van het
vonnis van 5 mei 1983 en definitief na
beteke'ning van het vonnis van 18 april
1985, noch de vaststelling dat het bewijs
niet was geleverd dat verweerder na zijn
afzetting instructies en Ieiding was blijven geven, het besluit rechtvaardigen
dat vanaf mei 1983 hij niet Ianger meer
de werkgever van de aanleggende partijen was en de met dezen gesloten overeenkomst impliciet was verbroken, nu
enerzijds de onmogelijkheid om als
werkgever gezag uit te oefenen niet de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
betekend en anderzijds het niet is vereist dat de werkgever daadwerkelijk instructies geeft om als dusdanig te worden aangezien,
· zodat het bestreden arrest op grond
van de gedane vaststellingen niet wettig
kon besluiten dat vanaf mei 1983 verweerder niet Ianger meer als de werkgever van de partijen Maes en Decreus
kon worden beschouwd en dienvolgens
dat de met dezen gesloten arbeidsovereenkomst te zijne opzichte was verbroken (schending van artikel 1134, 1135
van het Burgerlijk Wetboek, 3, zoals van
toepassing v66r de wetswijziging van 17
juli 1985, 3, zoals gewijzigd bij wet van
17 juli 1985, en 32 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 2 van de co!lectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1978, gesloten in het
paritilir comite voor de notarisbedienden,
tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 september 1978, en 1 van de co!lectieve
arbeidsovereenkomst van 14 september
1981, gesloten in voornoemd paritair comite, tot verlenging van de co!lectieve arbeidsovereenkomsten van 20 april 1978,
tot vaststel!ing van de arbeids- en loonvoorwaarden, enerzijds, en betreffende
de wekelijkse arbeidsduur, anderzijds,
algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 januari 1982):

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat: 1. verweerder, na in mei
1983 te zijn geschorst als notaris, bij
vonnis van de Rechtbank van Eer-
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ste Aanleg te Veurne vim 18 april
1985 uit zijn ambt werd afgezet;
2. eiser bij beschikkingen van 18
mei 1983 en 15 juni 1983 aangesteld
werd als voorlopige bewaarder van
de minuten; 3. Maes en Decreus verder in de studie bleven werken na
mei 1983 en gedeeltelijk betaald
werden, tot het geld dat op de rekening van verweerder voorkwam,
was uitgeput; 4. Maes en Decreus
verweerder hebben gedagvaard in
betaling van loon vanaf november
1985 en in betaling van een verbrekingsvergoeding; 5. de R.S.Z. eveneens verweerder in betaling van
achterstallige bijdragen heeft gedagvaard; 6. verweerder eiser in vrijwaring heeft gedagvaard;
Overwegende dat, krachtens artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1978, gesloten in het paritair comite voor ·de
notarisbedienden en algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 september 1978, afzetting
van de notaris-werkgever geen
einde maakt aan de arbeidsovereenkomst en dit feit niet de staking van
de activiteit van de studie tot gevolg
he eft;
Dat de schorsing of afzetting van
een notaris evenmin krachtens artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet tot gevolg heeft dat de overeenkomst wordt beeindigd; dat zij
inzonderheid geen overmacht kunnen opleveren voor de betrokken
werkgever;
Dat de omstandigheid dat de notaris, wegens het hem opgelegde beroepsuitoefeningsverbod, zijn gezag
niet kan laten gelden betreffende de
opdrachten die hij wettelijk niet verder kan aannemen of uitvoeren,
niets afdoet aan zijn hoedanigheid
van werkgever;
Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt dat verweerder zijn activiteit aan het hoofd vanzijn notariaat
staakte vanaf mei 1983 en beslist
dat hij praktisch de mogelijkheid
niet had zijn gezag uit te oefenen;
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dat het op die gronden oordeelt dat
verweerder geen werkgever meer
was vanaf mei 1983;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

voorziening roekeloos of tergend is en
kan het de eiser desnoods veroordelen
tot schadevergoeding (1).
(BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE
VERZEKERINGEN AG !830 NV T DEGOL)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0114.N)

. Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; verklaart het arrest
bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen; 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 OY~r; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel. ·
5 december 1994 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - GeJijkluidende conclusie van mevr De
Raeve _...:. Advocaat : mr. Geinger

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 december 1992 door
het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, gewezen;
I. Wat betreft de voorziening :
Overwegende dat eiseres bij akte
neergelegd ter griffie van het Hof
op 26 november 1993 verklaart afstand te doen van haar voorziening;

II. Wat betreft de tegenvordering :
Overwegende dat verweerder in
zijn memorie van antwoord de veroordeling vraagt van eiseres tot be~
taling van 40.000 fr. wegens tergend
en roekeloos geding;
(1} Z1e : Cass., 17 okt. 1994, AR nr
S.93.0120.F (A.C., 1994, I, nr 432), en 17 Jan
1991, A.R. nrs. 8704 en 8990 (A.. C, 1990-91 nr
255).
Het bestreden arrest d.d. 2 dee 1992 van het
Arbe1dshof te Antwerpen werd op 16 feb 1993
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-

5 december 1994

CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAlli HET HOF
- ALGE~EE"< - CASSATIEBEROEP - LAAT
TIJDIGHEID - AFSTA'\D - ROEKF.LOZE OF
TERGE'-.DE VOORZIE'-.I:IiG - SCHADE - VER
GOEDI:IiG

Wanneer een cassatieberoep wegens
laattijdigheid niet ontvankeliJ} is, oordeelt het Hot van Cassatie vi'~j of die

betekend.
De voorz1emng m cassatle werd betekend op
20 aug. 1993 en op 26 aug. 1993 werd het ver
zoekschnft ter gnffle \·an het Hof neergelrgd
De memone van antwoord werd betekend
op 16 nov. 1993. Op 26 nO\·ember 1993 verklaar
de eiseres, b1j akte neergelegd ter gnffie van
het Hof, afstand te doen van haar voorz1emng
Verweerder vorderde m ZIJn memone van
antwoord biJ tegenyordermg een schadever
goedmg van 40.000 fr wegens tergend en roe
keloos cassatleberoep omwille van mamfeste
laattijdJgheJd. D1t bPdrag werd door verweer
der gerechtvaard1gd omdat het m verhoudmg
stond met de door hem gedane kosten om de
afwijzing van de voorz1emng te verknjgen
Het O.M. concludeerde tot veroordehng van
eiser tot het gevorderde bedrag op volgende
gronden : elke fout1eve proceshandelmg bez1t
niet noodzakel!JkerwlJZe een tergend en roeke
loos karakter; mettemm moet te dezen worden
vastgesteld dat e1seres een verzekermgsmaat
schapp!J 1s, dJe haar verzekerde er heeft toe
verplicht z1ch m rechte te verded1gen im z1ch
derhalve aan kosten bloot te stellen
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Overwegende dat niet blijkt dat
de voorziening, die na het verstrijken van de wettelijke termijn was
ingesteld, te dezen tergend of roekeloos was;
Dat de tegenvordering niet gegrond was;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; wijst de tegenvordering af; veroordeelt verweerder in
de kosten van betekening van de
memorie van wederantwoord en veroordeelt eiseres in de overige kosten.
5 december 1994 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van
mevr. De Raeve, advocaat-generaal Advocaten · mrs. De Gryse en Bi.itzler.
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3"

KA\IER

5 december 1994

ARBEID -

VROCWE'\
WETTELIJK VERBOD

'\.\CHTARBEID
GI,LT.JKE BEH.\1\DE
LEIDEl'iDE
F( »CTIE
VERTROl_V\'EK~PO~T
E.EG
~ICHTLI.J'\ ~6. 207 \ "'.'\ DE R.\.-\D \ "'.'\ 9 FEB
1976
DISCRn'II"i!.\TIE\ ERBOD
GEVOLG

Art. 2, I, 6, K.B. 10 feb. 1965 houdt geen
discriminatie op grand van geslacht m
wat het verrichten van nachtarbeid betreft.

Nr. 532

(BELGA\'lA SECCRIS NV T ENGELE'Ii)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0125.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1992 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 129
van de wet van 4 augustus 1978 tot economische herorientering, 1, 3, 35 en 36
van de wet van 16 maart 1971 houdende
de arbeidswet (artikel 3 in de versie, zoals het bestaat na de wijziging bij wet
van 27 juli 1979; artikel 35 in de versie,
zoals het bestaat na de wijziging bij wet
van 17 maart 1987; artikel 36 in de versie, zoals het bestaat na de wijziging bij
wet van 4 februari 1987), 5, E, 1", van het
koninklijk besluit van 24 december 1968
betreffende vrouwenarbeid, 2, I, 6) van
het koninklijk besluit van 10 februari
1965 tot aanduiding van de met een leidende functie of vertrouwenspost beklede personen in de particuliere sectors
van 's Lands bedrijfsleven voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, 2, !eden 1 en 3, 3, 5 en 9, lid 1,
van de richtlijn nr. 76/207 van de Raad
der Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behan·
deling van mannen en vrouwen ten
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, en 5, 177 en 189 van het
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap,
doordat het arbeidshof vooraf vaststelt
dat eiseres verweerster heeft ontslagen
omdat zij weigerde nachtarbeid te verrichten, en vervolgens eiseres tot het be·
talen van een opzeggingsvergoeding en
van een vergoeding wegens willekeurig
ontslag veroordeelt, de beslissing van het
arbeidshof berust op de overweging van
de appt?lrechters dat eiseres ten aanzien
van verweerster het verbod tot nachtarbeid diende te respecteren, vermits de
wettelijke en reglementaire uitzonderingen op het verbod tot nachtarbeid niet
op vt?rweerster van toepassing waren het
arbeidshof aldus beslist op de volgende
gronden (pag. 6 tot 8 van het bestreden
arrest) « Overeenkomstig (de door de
appelrechters in herinnering gebrachte)

Nr. 532

HOF VAN CASSATIE

bepalingen mag een werkgever in zijn
bedrijf in principe werkneemsters geen
nachtarbeid Iaten verrichten (... ). De uitzondering die terzake voorzien is voor
werkneemsters met een leidinggevende
funktie of met een vertrouwenspost bekleed, geldt in dezelfde mate voor de
personen met de kontrole- en inspectieopdrachten belast. Dus mogen werkneemsters binnen het bedrijf van hun
werkgever belast met de kontrole- en inspectieopdrachten, nachtarbeid verrichten. Dit is echter slechts in zoverre toegelaten wanneer deze opdrachten geheel
of gedeeltelijk buiten de normale werkuren moeten worden uitgeoefend. (Eiseres) is een bewakingsdienst. Voor rekening van derden worden bewakingsopdrachten verricht. Haar werknemers zullen derhalve belast worden met de
uitvoering van deze bewaking. Zoals
(verweerster) worden deze werknemers
veiligheidsagenten genoemd. Bewaking
behoort tot de normale uitvoering van de
taak van (verweerster). Er wordt vastgesteld dat niet wordt voorgehouden dat
(verweerster) binnen het bedrijf van (eiseres) belast is met de kontrole- of inspectieopdrachten van de aktiviteiten
van (eiseres), zoals omschreven in de
reeds vermelde en toegelichte wettelijke
bepalingen (...). Het feit dat zij in opdracht van (eiseres) voor derrlE:n bewaking verricht, wijzigt haar funxtie niet in
het bedrijf van (eiseers) met wie zij door
een arbeidsovereenkomst verbonden is
en blijft. Evenmin doet deze werkzaamheid voor een derde met deze derde een
arbeidsovereenkomst ontstaan of wordt
(verweerster) onder het gezag van deze
derde geplaatst. Er moet hieruit worden
besloten dat (verweerster) niet kan worden beschouwd als de persoon die met
de kontrole- of inspectieopdrachten is belast. De wettelijke uitzondering op het
principe van het verbod van nachtarbeid
voor werkneemsters is niet op (verweerster) toepasselijk. De bijkomende voorwaarde, dat deze opdrachten geheel of
gedeeltelijk buiten de normale werkuren
moeten uitgeoefend worden, moet in deze omstandigheden niet verder worden
onderzocht. ( ... ) Uit geen enkele wettelijke bepaling en uit geen enkel stuk van
het dossier blijkt voor de werkzaamheden van (eiseres) bij K.B. een afwijking
te zijn toegestaan. (Eiseres) kon (verweerster) geen nachtarbeid opleggen. (... )
Daar de feiten zich in februari 1991 afspeelden, zou (eiseres) zich op Jat ogenblik nog niet kunnen beroepen •P het arrest "Stoeckel" om haar sri'afrechte-
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lijke verantwoordelijkheid te ontlopen.
Dit arrest werd immers uitgesproken op
25.7.1991. Het achtte het verbod van
nachtarbeid voor vrouwen strijdig met
de Europese richtlijn nr. 76/207 dat gelijke behandeling voor mannen en vrouwen en dus ook tot het presteren van
nachtarbeid vooropstelt (... ). Ondanks de
uitvoerige discussie waartoe deze problematiek zowel nationaal als internationaal aanleiding geeft, werd voorlopig
geen wijziging aangebracht in de nationale bepalingen »,

en terwijl, tweede onderdeel, luidens
artikel 5 van de richtlijn nr. 76/207 van
de Raad der Europese Gemeenschappen
van 9 februari 1976 de toepassing van
het beginsel van gelijke behandeling in~
houdt dat voor mannen en vrouwen dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden, zonder discriminatie op grond van geslacht;
artikel 5 aan de Lid-Staten de verplichting oplegt de nodige maatregelen te nemen om te bereiken dat de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepa!ingen die in
strijd zijn met het beginsel van gelijke
behandeling worden ingetrokken en dat
de met dit beginsel strijdige bepalingen
worden herzien, wanneer de aanvankelijk beschermde bedoelingen ervan niet
meer gefundeerd zijn, artikel 5 voldoende nauwkeurig is om voor de Lid~Staten
de verplichting in het Ieven te roepen
nachtarbeid door vrouwen niet te verbieden, in de gevallen waarin er geen ver~
bod staat op nachtarbeid door mannen,
artikel 5 van het verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap aan de Lid-Staten de verplichting oplegt aile algemene
of bijzondere maatregelen te treffen die
geschikt zijn om de nakoming van de uit
richtlijn nr. 76/207 van de Raad van 9 februari 1976 voortvloeiende verplichtingen
te verzekeren en op de Lid-Staten derhalve de verplichting rust om het natioc
nale recht te interpreteren en toe te passen in overeenstemming met de eisen
van de richtlijn, die verplichting ook
voor de nationale instanties geldt, zodat
de appelrechters de bepalingen van de
Arbeidswet en haar uitvoeringsbesluiten
moeten uitleggen in het Iicht van de. bewoordingen en het doel van de richtlijn,
zelfs al dateren zij van voor de richtlij:p.,
en op eigen gezag elke met de richtlijn
strijdige bepaling buiten toepassing moe~
ten Iaten zonder de voorafgaande opheffing van de strijdige wetsbepaling af te
wachten, het arbeidshof bijgevolg de uit-
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zonderingsbepalingen die nachtarbeid
voor vrouwen toestaan, ruim dient te interpreteren, vermits deze ruime interpretatie beter aan de eisen van het gemeenschapsrecht tegemoetkomt, het arbeidshof van de in artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 voorkomende bewoordingen « de personen belast met de controle- of inspectieopdrachten welke geheel of gedeeltelijk buiten
de normale werkuren uitgeoefend moeten worden » een zodanige uitlegging
moet geven dat zij ook van toepassing
"<:ijn op veiligheidsagenten die ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst bewakingsopdrachten bij derden uitoefenen,
vermits deze uitlegging geenszins onverenigbaar is met de tekst van de toepasselijke nationale wetsbepalingen, de
appelrechters de bepalingen van de
richtlijn, zoals zij door het Hof van Justitie met toepassing van artikel 177 van
het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap zijn uitgelegd, dienen toe
te passen op rechtsbetrekkmgen die voor
de uitspraak van het Hof zijn totstandgekomen, en derhalve het declaratoire karakter van de prejudiciele arresten van
het Hof van Justitie miskennen, in ZO"
verre de beslissing van het arbeidshof
steunt op de overweging dat eiseres zich
niet kan beroepen op het arrest van het
Hof van Justitie van 25 juli 1991, op
grand dat de feiten zich in februari 1991
hebben afgespeeld, de appelrechters derhalve, door te beslissen dat verweerster
met onder de toepassing valt van de uit.wnderingen op het verbod tot nachtarbeid, van de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake het verbod tot nachtarbeid, een uitlegging geven waartoe de
tekst van de desbetreffende wetsbepalingen niet noopt en die niet in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn nr. 76/207 van de Raad, zodat het
arbeidshof aldus de artikelen 1, 3, 35 en
36 van de wet van 16 maart 1971 houdent. e de arbeidswet, 5, E, 1°, van het kor 11klijk besluit van 24 december 1968 betreffende vrouwenarbeid, 2, I, 6), van het
1-oninklijk besluit van 10 februari 1965
tot aanduiding van de met een leidende
functie of vertrouwenspost beklede personen in de particuliere sectors van 's
Lands bedrijfsleven voor de toepas<>ing
van de wet betreffende de arbeidsduur,
129 van de wet van 4 augustus 197e tot
economische herorientering, 2, !eden 1
en 3, 3, 5 en 9, lid 1, van de richtlijn nr.
76/207 van de Raad der Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 be-
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trefferide de tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen ten aanzien van de
toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten
aanzien van de arbeidsvoorwaarden, en
5, 177 en 189 van het. Verdrag van 25
maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, zoals in
de hoofding van het middel gepniciseerd,
schendt:

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat arhkel 36, § .1.
eerste lid, van de Arbeidswet bepaalt dat werkneemsters geen
nachtarbeid mogen verrichten; dat,
krachtens artikel· 36, § 1, tweede lid,
van die wet, de Koning kan toestaan
dat nachtarbeid door vrouwen· wordt
verricht in bepaalde bedrijfstakken,
bedrijven of beroepen, voor het uitvoeren van bepaalde werken of voor
bepaalde categorieen van werkneemsters;
Dat, krachtens artikel 5, E,l 0 , van
het koninklijk besluit van 24 dece.mber 1968 betreffende de vrouwenar~
beid, nachtarbeid zonder .beperking
is geoorloofd voor de werkneemsters
bedoeld in artikel 2, I, van het koninklijk besluit van 10 februari 1965
tot aanwijzing van de personen die
met een leidende functie of met een
vertrouwenspost zijn bekleed in de
particuliere sectors van 's Lands bedrijfsleven voor de toepassing van
de wet betreffende de arbeidsduur;
Dat, overeenkornstig artikel 2, I,
6), van voormeld koninklijk besluit
van 10 februari 1965, als personen
die met een leidende functie of met
een vertrouwenspost zijn bekleed,
worden beschouwd de personen belast met de controle- of inspectieopdrachten, welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren
moeten worden uitgeoefend;
Overwegende dat artikel 37 van
de Arbeidswet nachtarbeid voor andere werknemers dan werkneem:sters en jeugdige werknemers verbiedt, b.ehoudens voor de werknemers die niet vallen onder het
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toepassingsgebied van hoofdstuk III,
afdeling II, zoals het is bepaald door
of krachtens de artikelen 1, 3 en 4
van die wet;
Dat uit de samenlezing van de artikelen 37 en 3 van die wet blijkt
dat het verbod om nachtarbeid te
verrichten niet geldt voor de in het
koninklijk besluit van 10 februari
1965 aangewezen werknemers die
een leidende functie uitoefenen of
een vertrouwenspost bekleden;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat, wat het verrichten van nachtarbeid betreft, dezelfde voorwaarden gelden voor de
mannen en vrouwen, die belast zijn
met controle- of inspectieopdrachten, welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren moeten
worden uitgeoefend, als bedoeld in
artikel 2, 1, 6), van het koninklijk
besluit van 10 februari 1965;
Overwegende dat het onderdeel
stelt dat laatstgenoemde bepaling
moet worden uitgelegd in het licht
van de Europese normen die discriminatie op grond van geslacht verbieden;
Dat het onderdeel, nu zulke discriminatie in die bepaling niet is vervat en het arbeidshof die bepaling
niet op grond van geslacht uitlegt,
niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 december 1994 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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5 december 1994

1° PENSIOEN -

ZELFSTANDIGEN - VRIJSTELLING BETALING SOCIALE-ZEKERHEIDS·
BIJDRAGEN - DISCRIMINATIE - GESLACHT
- RICHTLIJN 79/7/E.E.G.-RAAD 19 DEC. 1978,
ART. 4, EERSTE LID - GELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN - SOCIALE ZE·
KERHEID - UITLEGGING HOF VAN JUSTITIE
E.E.G. - RECHTSTREEKSE WERKING - VERSTRIJKEN OMZETTINGSTERMIJN NATIONALE WET - GEVOLG.

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERDRAGSBEPALINGEN ALGEMEEN . RICHTLIJN 79/7/E.E.G.-RAAD 19 DEC. 1978, ART.
4, EERSTE LID - GELIJKE BEHANDELING
MAN~EN EN VROL'WEN SOCIALE ZEKERHEID UITLEGGING HOF :VAN JUSTITIE
E.E.G. - RECHTSTREEKSE WERKING - VERSTRIJKING OMZETTINGSTERMIJN - NATIONALE WET - DISCRIMINATIE - GESLACHT PENSIOEN - ZELFSTANDIGEN.

o

zo De wettelijke regeling bepaald
bij art. 37, § 1, K.B. van 19 dec.
1967, die gehuwde vrouwen, weduwen
en studenten onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van betaling van sociale-zekerheidsbijdragen (1), houdt
een discriminatie op grand van geslacht in, die krachtens art. 4, eerste
lid, van de richtlijn 79/77 E.E.G. Raad
van 19 december 1978 buiten toepassing dient te worden gelaten vanaf 23
december 1984, de datum waarop de
richtlijn in het nationaal recht moest
zijn omgezet (2) (3).

1 en

(1) Thans gewijzigd door het K.B. van 12
dec. 1991.
(2) Zie : Hof van Justitie, 21 nov. 1990, zaak
C 373/89, Integrity v.z.w., 1990, I-4243.
(3) Wat de gerechtskosten betreft heeft het
Hof deze kosten aangehouden; art. 1017, lid _2,
Ger.W. is niet toepasselijk op het Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen ter zake van een vordering ingesteld
door de bijdrageplichtige zelfstandige (zie :
Cass., 16 jan. 1978, A.C., 1977-78, blz. 590}.
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(VAN GEERT T. R.S.V.Z.)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0003.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1993 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 6bis, 25,
25bis, 107 van de Grondwet, 1 van de wet
van 2 december 1957 houdende goedkeuring van het Verdrag tot Oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap,
1, 2, 3, lid f, 4, 5, 100, 189, 190, 191 van dit
Verdrag, gesloten te Rome op 25 maart
1957, en goedgekeurd bij voormelde wet,
1, 2, 3, lid 1, 4, lid 1, 8, lid 1, van de
Richtlijn van de Raad van 19 december
1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op
het gebied van de sociale zekerheid
(7917/E.E.G.) (P.B. 1979, L6, blz. 24), 1, 11,
12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd wat art. 12, § 2, betreft : eerste en
tweede lid vervangen bij artikel 9, 2°,
wet 6 februari 1976, het tweede lid, 1°,
nadien gewijzigd bij artikel 1, 2°, 3°, 4° en
5° koninklijk besluit nr. 1 van 26 maart
1981, het vierde lid, gewijzigd bij artikel 2
wet 13 juni 1985, 37, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, in de versie v66r het werd gewijzigd door het
koninklijk besluit van 12 december 1991,
en van het algemeen rechtsbeginsel
krachtens hetwelk bij strijdigheid tussen
een bepaling van nationaal recht en een
bepaling van internationaal recht met
rechtstreekse werking, laatstgenoemde
bepaling voorrang heeft,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot betaling van de gevorderde
sociale bijdragen op volgende gronden:
« De argumentatie van betrokkene berust op twee gronden; enerzijds zou hij
de betwiste activiteit in bijberoep uitgeoefend hebben om reden dat zijn hoofdberoep het beredderen van het huishouden betreft, anderzijds zou hij via de
toepassing van art. 37 A.R.S. vrijwillig
verminderde bijdragen betalen, ware het
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niet dat die bepalingen slechts gelden
voor gehuwde vrouwen, weduwen en studenten; deze beperking acht hij niet alleen strijdig met art. 6 van de Grandwet, maar tevens met de richtlijn
79/7 /E.E.G. »; het eerste ingeroepen argument houdt weinig steek, in die . zin
dat zich bezig houden met huishouding
geen beroepsbezigheid is in de zin van
de sociale wetgeving; het tweede argument berust op de tegenstrijdigheid tussen art. 37 en de richtlijn 79/7 /E.E.G.; dit
tweede argument wint nog aan kracht
doordat, na het prejudicieel advies van
het Luxemburgs Hof van Justitie de nationale wetgeving werd aangepast (K.B.
12/12/1991) en wel volgens het standpunt
verdedigd door (eiser); het prejudicieel
advies van het Luxemburgs Hof van Justitie op 21 november 1990 gegeven stelt
wel degelijk vast dat de oude versie van
art. 37 strijdig is met de richtlijn
79/7/E.E.G. en dit advies heeft inderdaad
geleid tot de aanpassing van de wettelijke bepalingen, hetgeen precies is wat
de Europese richtlijn beoogt, namelijk de
aanpassing door de nationale wetgever,
die ter zake volledig bevoegd blijft, van
de nationale wetgeving aan de in de
richtlijn vermelde doelstellingen; uiteraard kan volgens een algemene wetsbepaling deze wetswijziging van art. 37
niet doorgevoerd worden met terugwerkende kracht; derhalve was de nationale
wetgeving wel van toepassing voor de
periode waarover huidig geschil handelt,
namelijk van 1982 tot 1988; de principes
van art. 37, oude versie, werden ter zake
korrekt toegepast, zodat het hoger beroep als ongegrond voorkomt,

terw1jl, een richtlijn in de zin van artikel 189 E.E.G.-Verdrag, voor zover zij onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig
is, verticale rechtstreekse werking heeft;
particulieren zich op de bepalingen van
dergelijke richtlijn kunnen beroepen tegenover de lid-Staat die de richtlijn binnen de voorgeschreven periode niet of
niet volledig heeft omgezet in zijn nationaal recht of die ze op onjuiste wijze
heeft omgezet; het hoven vermeld begrip
« lid-Staat » ruim dient te worden uitgelegd en elke vorm van overheid, Overheidsinstelling en zelfs « openbare ondernemingen » omvat; krachtens deze rechtstreekse werking, de Staat of de overheidsinstelling het feit dat de nationale
wetgeving niet tijdig was aangepast en
de Staat derhalve zijn uit de richtlijn
voortvloeiende verplichtingen niet is nagekomen, niet aan particulieren kan te-
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genwerpen; krachtens artikel 107 van de
Grondwet en in het middel ingeroepen
algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht, in casu het Europees Gemeenschapsrecht met
rechtstreekse werking, de nationale rechter, in geval van conflict tussen een regel
van nationaal recht en een regel van internationaal recht, eerstgenoemde regel
buiten toepassing moet verklaren;

en terwijl, overeenkomstig artikel 12,
§ 2, koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, de personen
die, naast een beroepsbezigheid als zelfstandige, gewoonlijk en hoofdzakelijk
een andere beroepsbezigheid uitoefenen,
geen of slechts verminderde bijdragen
verschuldigd zijn, op voorwaarde dat
hun bedrijfsinkomsten als zelfstandige
een bepaald plafond niet overschrijden;
gehuwde vrouwen, weduwen en studenten die hierom verzoeken ingevolge artikel 37, § 1, koninklijk besluit van 19 december 1967, gelijkgesteld kunnen worden met de zelfstandigen in bijberoep
zoals omschreven in artikel 12, § 2, koninklijk besluit nr. 38, op voorwaarde dat
hun bedrijfsinkomsten een bepaald piafond niet overschrijden; gehuwde mannen of weduwnaars op artikel 37, § 1, koninklijk besluit van 19 december 1967
geen beroep kunnen doen, zelfs indien
zij aan de gestelde voorwaarden voldoen;
artikel 37, § 1, een discriminatie inhoudt
van gehuwde mannen en weduwnaars
die niet aileen strijdig is met de grondwettelijke regels van de gelijkheid der
Belgen (art. 6) voor de wet en het verbod
- discriminatie (art. 6bis) vermits voor
het door art. 37, § l.gemaakte onderscheid geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat, doch tevens onder
de werkingssfeer valt van richtlijn van
7917/E.E.G. van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, vermits (1) zelfstandigen in artikel
2 van deze richtlijn met zoveel woorden
genoemd worden, (2) overeenkomstig artikel 3, lid 1, richtlijn 7917 de wettelijke
regelingen die - zoals het koninklijk besluit nr. 38 - bescherming bieden tegen
ziekte, invaliditeit en ouderdom onder
het toepassingsgebied van de richtlijn
vallen, (3) artikel 4, lid 1, tweede streepje, iedere vorm van discriminatie op
grand van geslacht met betrekking tot
de verplichting tot premiebetaling en de
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premieberekening verbiedt aan wettelijke sociale-zekerheidsregelingen die
beschetming bieden tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom; in de richtlijn 7917
geen onderscheid tussen positieve en negatieve · discriminatie gemaakt wordt, zodat het in artikel 37 koninklijk besluit 19
december 1967 gemaakte onderscheid,
waardoor mannen een minder gunstige
regeling kennen voor de vaststelling van
de sociale bijdrage, strijdig is met het
discriminatieverbod van artikel 4, lid 1,
richtlijn 7917;
en terwijl, luidens artikel 8, lid 1, de
richtlijn in werking treedt binnen een
termijn van zes jaar volgend op de kennisgeving; de termijn voor omzetting van
de richtlijn 7917 verstreken is op 23 december 1984; artikel 4, lid 1, richtlijn
79/7 voldoende nauwkeurig is om door
een onderdaan voor de rechter te worden ingeroepen; het discriminatieverbod
van artikel 4, lid 1, bijgevolg rechtstreekse werking heeft sinds 23 december 1984;
eiser derhalve aan deze richtlijn rechten
kon ontlenen tegen verweerder die de
bevoegde Belgische overheidsinstelling
is; nu maatregelen ter uitvoering van artikel 4, lid 1, richtlijn 7917 ontbraken, eiser als lid van het gediscrimineerde geslacht recht had op toepassing van
dezelfde regeling als de !eden van het
begunstigde geslacht die in een gelijke
situatie verkeren, tot het tijdstip waarop
de nationale regering de nodige maatregelen trof; dit laatste impliceert dat gehuwde mannen of weduwnaars die een
zelfstandig hoofdberoep uitoefenen, zonder dat de bedrijfsinkomsten het wettelijke bepaalde plafond overschrijden,
desgevraagd gelijkgesteld moeten worden met zelfstandigen in bijberoep, zoals
dit ook voor gehuwde vrouwen het geval
is; de rechter, krachtens artikel 107
Grondwet en het in het middel ingeroepen algemeen rechtsbeginsel, de in artikel 37, § 1, K.B. 19 december 1967 ingebouwde discriminatie die ook strijdig is
met de artikelen 6 en 6bis van de Grandwet niet mocht toepassen en het door de
Belgische Staat niet tijdig nakomen van
de uit de richtlijn voortvloeiende omzettingsverplichting niet ten nadele van eiser mocht Iaten gelden; het bestreden arrest dan ook ten onrechte de gelijkstelling van eiser met een zelfstandige, zoals
bedoeld in artikel 12, § 2, koninklijk besluit nr. 38, geweigerd heeft, niettegenstaande de bedrijfsinkomsten in de periode waarvoor de sociale bijdragen werden gevorderd het wettelijk plafond niet
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overschreden; het bestreden arrest dat
de strijdigheid van « de oude versie van
artikel 37 » met de richtlijn 79/7 /E.E . G. ·
erkent doch deze oude discriminatoire
bepaling blijft toepassen op grond dat
« volgens een algemene wetsbepaling >>
« deze wetswijziging van art. 37 niet
(kan) doorgevoerd (worden) met terugwerkende kracht >>, alle in het middel ingeroepen bepalingen en het ingeroepen
algemeen rechtsbeginsel miskent daar
het arrest aldus ten onrechte aanneemt
dat de Belgische Staat, in de persoon
van verweerder, het niet. tijdig naleven
van de verplichtingen die voortvloeien
uit de bedoelde richtlijn, in het bijzonder
uit haar artikel 4, § 1, kon tegenwerpen
aan eiser, aldus de rechtstreekse wer- .
king en de voorrang van deze bepaling
uit de richtlijn op flagrante wijze miskennend; de beroepsrechters door aldus
te oordelen ook artikeL 5 E.E.G.-Verdrag
dat hen oplegt de nakoming van aile europeesrechtelijke verplichtingen te verzekeren en zich te onthouden van aile
maatregelen die de verwezenlijking. van
de doelstelling van dit verdrag in gevaar
kunnen brengen, miskerid hebben:
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kel 4, · lid · 1, van de . rjchtlijn
7917 /E.E.G. van de. Raad van 17 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling op
het gebied van de. sociale zekerheid,
dat iedere vorm van zulke discriminatie uitsluit; dat, nu de Staat niet
binnen de termijn van zes jaar, zoals opgelegd door artikel 8, lid 1,
van die richtlijn, de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking heeft doen treden
om aan de richtlijn· te voldoen, deze
onvoorwaardelijke en voldoende
nauwkeurige richtlijn rechtstreekse
werking heeft, zodat · het arbeidshof
niet vermocht de door eiser aangevraagde gelijkstelling, bedoeld in
voornoemd artikel 37, § 1, te weigeren;
Overwegende dat, overeenkomstig
artikel. 4, lid 1, van de richtlijn
7917 /E.E.G. van de Raad van december 1978, het beginsel van gelijke
behandeling inzake sociale zekerheid inhoudt dat iedere vorm van
discriminatie op. grand van geslacht
uitgesloten is rilet betrekking tot de
verplichting tot premiebetalihg en
de premieberekening;

Overwegende dat, krachtens artikel 37, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering · van · het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der
Overwegende dat het Hof van Juszelfstandigen, in. de versie die aan
titie van de Eutopese Gerheenschapzijn wijziging door het koninklijk
pen in zijri · arrest vah 21 november
besluit van 21 december 1991 vooraf1990 in de zaak C-373/89 van· de Sogaat, gehuwde vrouwen, weduwen
ciale Ve:rzeketingskas voor Zelfstanen studenten die hierom verzoeken
digen. « Integrity >> Jegen .N. Roukunnen worden gelijkgesteld met qe
vroy,
bij de uitlegging.van voormeld
personen bedoeld in· artikel 12, § 2,
artikel 4,• lid 1, voor recht heeft gevan het voormelde koninklijk bezegd : << A:rt;kel 4, lid 1, van de richtsluit nr. 38, welke personen geen of
lijn
7917 /E.E.G; vah ·de Raad vari 19
verminderde bijdragen tot het stadecember' 1978 betreffende de geleituut der zelfstandigen verschuldigd
delijke tenuitvoerlegging van het bezijn, indien. hun bedrijfsinkoinsten
ginsel. van gelijkebehandeling van
als zelfstandige een bepaald bedrag
mannen
en vrouwen op het gebied
niet overschrijden; ·
van de sociale zekerheid moet aldus
Overwegende dat het middel aanworden uitgelegd, dat het zich vervoert dat, nu gehuwde mannen en. zet · tegen een nationale wettelijke
weduwnaars op de hierboven omregeling die de mogelijkheid van geschreven gelijkstelling geen beroep
lijkstelling met· personen die zijn
kunnen doen, de voormelde bepaling • vrij gesteld vim be tilling van . socialevan artikel 37, § 1, eeri discriminatie
zekerheidsbijdragen,
voorbehoudt
op grand .van ·geslacht inhoudt, die. aan· gehuwde .-vrouwen, weduwen e,n
strijdig is met het bepaalde in artistudenten, :z;onder in dezelfde vrij-
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stellingsmogelijkheid te vodrzien
voor gehuwde mannen of weduwnaars die voor het overige aan dezelfde · voorwaarden voldoen: »;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de voornoemde bepaling van artikel
37, § 1, van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 een discriminatie inhoudt die door artikel 4, lid
1, van de richtlijn 79/7/E.E.G. van
de R!lad van. 19 december 1978, zoals mtgelegd door het Ho£ van Justitie, is uitgesloten;
Overwegende dat, krachtens artikel 8, lid 1, van voormelde, richtlijn,
deze richtlijn uiterlijk op 22 december 1984 in het nationaal recht
moest omgezet zijn; .dat de. hierboven bedoelde discriminatie in artikel
37, § 1, van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 na die datum
geen uitwerking kan hebben;
Overwegende. dat het arrest, door
anders te oordelen, de voornoemde
bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel dat in het middel is aangewezen, schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit·
spraak doet over verweerders verdering, wat betreft de periode ·beginnend op 23 december, 19?4; 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 n:aar het Arbeidshof te Gent.
5 decembe~ 1994 - 3• kamer - Voorzitter: :de h. Marchal,. afdelingsvo,orzitter
·-:-. Ve!'slaggever: mevr. Bourgeois ilJklwdende conclusie van mevr. De
Raeve, · adyoc(J.at-generaal - Advocaat:
mr. De Gryse.

Ge-
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- DEELTIJDSE TEWERKSTELLING - THUISARBEID- VOORWAARDEN- TOEKENNING.

Een werkloze die een deeltijdse arbeidsregeling heeft aanvaard om aan de
werkloosheid te ontsnappen en in het
kader van die deeltijdse arbeidsregeling zijn arbeid thuis verricht moet
niet voldoen aan de voorwaarden bepaald bij art. 148 Werkloosheidsbesluit
van 20 dec. 1963, zo hij v66r zijn aanvraag tot uitkering geen thuisarbeid
verrichtte. (Artt. 11locties en 148
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963.)
(R.V.A. T. SCHILLEBEECKX)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0026.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1992 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over de drie middelen samen :
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat : 1. verweerster een
werkneemster is die, zoals bedoeld
in artikel 11locties van het Werkloosheidsbesluit van 20 december
1963, op 7 oktober 1985 als volledig
werkloze een deeltijdse arbeidsregeling heeft aanvaard om aan de
werkloosheid te ontsnappen; 2. verweerster op d€zelfde datum als volledig werkloze een uitkering aanvroeg voor de inactiviteit in de
· deeltijdse betrekking die ze dan
aanvatte; 3. verweerster althans in
de periode van februari tot 23 juni
1987 de arbeid thuis uitvoerde;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat voor de toepassing van
het voornoemd artikel 11locties de
d~eltijdse arbeid huisarbeid · mag
ZIJn;

Overwegende dat de middelen deze beslissing op zichzelf niet bekritiseren maar aanvoeren dat voor de
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toepassing van artikel 171octies ook
aan de voorwaarden van artikel 148
van bet Werkloosheidsbesluit van 20
december 1963 moet worden voldaan;
Overwegende dat dit artikel 148
de voorwaarden bepaalt waaraan
moet worden voldaan opdat werkloosheidsuitkeringen kunnen worden verleend aan de werkloze huisarbeider die op grand van de in de
referteperiode verrichte huisarbeid
uitkeringen aanvraagt; dat dit artikel niet van toepassing is op de
werkloze die voor zijn aanvraag tot
uitkering geen huisarbeid verrichtte,
een deeltijdse arbeidsregeling heeft
aanvaard om aan de werkloosheid
te ontsnappen en in het kader van
die deeltijdse arbeidsregeling zijn
arbeid thuis verricht;
·
Dat de middelen derhalve niet tot
cassatie kunnen · leiden, mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen,
voorziening; gelet op
tweede lid, van het
Wetboek, veroordeelt
kosten.

verwerpt de
artikel 1017,
Gerechtelijk
eiser in de

5 december 1994 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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KA:\IER -

5 december 1994

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EI'\DE
- ONTSLAG OM DRI:-JGEKDE REDEN - BESCHERMDE WERK,.,.E:IIERS - BEWIJS DOOR
BEOORDEL!"<GS\"RIJHEID GETL:IGEN GRE:"lZEN.

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHER~IDE WERKNEMERS - ONTSLAG 0\1 DRI\GE'\DE REDE"<
BEWIJS DOOR GETUGE'\ - REOORDELINGSVRIJHEID - GRE'\ZE'\

1°, 2° en 3° De werkgever kan, in het geval bedoeld bij art. 4, § 1, wet 19 maart

1991, door getuigen bewijzen op welke
dag hij kennis heeft gekregen van het
feit dat het ontslag zou techtvaardigen (1). (Artt. 1341 B.W., 12 en 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(NEW VANDEN BORRE NV T ROOTHA'\JS E.A)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0029.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1993
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet in de versie v66r de laatste
coi:irdinatie van 17 februari 1994 en 149
van de Grondwet in de versie na de laatste coi:irdinatie, 1134, 1315, 1341, 1984,
1987, 1988 en 1989 van het Burgerlijk
Wetboek, 870, 915 en 917 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 12 en 35 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en, 1, 2 en 4 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, en van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het
recht van verdediging voorschrijft,
doordat de appelrechters vooraf vaststellen dat de personen die bevoegd waren om in naam en voor rekening van eiseres op te treden, op 30 juni 1993 een
voldoende kennis hadden van de aan

1° BEWIJS -

Bl:RGERLIJKE ZAKE!I. - GETCIGEK - BEOORDELIKGSVRIJHEID
GREK
ZEK

(1) Zie Cass, 18 maart 1991 A R nr 7333
(A.C., 1990-91, nr 372)
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verweerder ten laste gelegde feiten, het
arbeidshof vervolgens beslist dat de door
eiseres op 5 juli 1993 verzonden aangetekende brieven waarbij eiseres verweerder en verweerster inlichtte vp.n haar
voornemen om verweerder te ontstaan
om een dringende reden, alsmede het
door eiseres op 5 juli 1993 ingediende
verzoekschrift waarmee zij de zaak aanhangig maakte bij de voorzitter vai_t_ ~e
Arbeidsrechtbank te Brussel, laattl]dlg
en nietig zijn; het arbeidshof om die reden voor recht zegt dat het hoger beroep
van eiseres tegen de beslissing van de
arbeidsrechtbank waarbij de vordering
van eiseres niet-ontvankelijk werd verklaard, ongegrond is; het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden (pag. 8
tot 10 van het bestreden arrest) : « 4. Op
24 juni 1993 stuurde (verweerder) aangetekend zijn standpunt naar de Heer Provost (personeelsdirecteur van eiseres).
5. (De heer Provost) reageerde op 29 juni
1993 met een aangetekende brief die
werd meegedeeld aan Robichez, Ragoen,
Miiller, Vandercammen, de Oliveira Pinto. Daaruit blijkt dat een onderhoud
plaatshad met (verweerder) en de syndicale delegatie. Het standpunt van de
heer Provost was gevraagd gezien de
aangetekende brieven en het antwoord
terzake van (verweerder). De heer Provost antwoordde dat een aantal elementen nog in onderzoek waren en de resultaten werden afgewacht om in aile
sereniteit en objectiviteit een standpunt
in te nemen. Verweerder werd uitgenodigd tot een gesprek op ~ juli 1993; 6. Op
30 juni 1993 werd een bnef, ondertekend
door de heer Vandercammen en medegedeeld aan de heren Robichez, Ragoen,
Muller, Provost, Karamanis en de Oliveira Pinto, aangetekend verstuurd aan
(verweerder). Hieruit blijkt dat een onderzoek was gevoerd door de medewerkers van de heer Vandercammen omtrent
de tijdsbesteding van (verweerder). Het
onderzoek werd op 30 juni 1993 afgesloten met een prestatietabel van 16 juni
1993. Het vermoeden werd volgens hem
bevestigd dat de op de werkbladen ingeschreven tijden niet overeenkomen met
de verstrekte informatie (... ). 7. De verklaringen van de heer Karamanis en de
heer Stiens van 1 juli 1993 bevestigen
wat reeds vastgesteld werd in de gevoerde briefwisseling. Deze was de heer Karamanis trouwens niet vreemd daar deze
hem steeds was meegedeeld. 8. Er werden geen stukken neergelegd die betrekking hebben op een onderzoek gevoerd
na 30 juni 1993. Uit de brief van .30 juni
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1993 kan derhalve worden afgeleid dat
het onderzoek afgerond was. 9. Er wordt
geen verslag neergelegd m.b.t. het verhoor van 2 juli 1993. Terecht legt (eiseres) de nadruk op het belang van een
grondig en neutraal onderzoek en het
horen van alle partijen in aile objectiviteit. Bij gebreke van een schriftelijk verslag hiervan, kan het bewij s door middel
van getuigenverhoor niet worden toegelaten zonder deze vooropgestelde principes te schaden. Het gevraagde getuigenverhoor wordt afgewezen (...). Rekening
houdend met hogervermelde gegevens,
moet aangenomen worden dat alle feiten, die (verweerder) ten laste worden
gelegd, in de brief van 5 juli ~993_ gek~nd
waren via de gevoerde bnefw1sselmg,
toegestuurd aan de betrokken en bevoegde personen binnen de onderneming op
30 juni 1993. Op 29 juni 1993 was nog
een vergadering doorgegaan met de syndicate delegatie in aanwezigheid van
(verweeder) en de heer Provost. Er
wordt niet ontkend dat de problemen
van (verweerder), gezien de gevoerde
briefwisseling en het antwoord van (verweerder) van 24 juni 1993, ter sprake
werden gebracht. Volgens de heer Provost werd nog een onderzoek gevoerd.
Volgens de reeds vermelde brief van 30
juni 1993 werd dit onderzoek die dag afgerond. De laatste feiten dateren van 16
juni 1993. Tevens werd melding gemaakt
van de brief van 24 juni 1993. Het bewijs
van een nadien verricht aanvullend onderzoek ontbreekt. (Eiseres) kan bezwaarlijk voorhouden zich zonder vooringenomenheid te hebben w~lle_n steunen,
bij het nemen van een beshssmg, op een
neutraal onderzoek, wanneer hiervan
geen geschreven verslag wordt neergelegd. Een verslag van het verhoor van 2
juli 1993 van (verweerder), omtrent de
hem ten laste gelegde feiten, ontbreekt.
Nu (verweerder) betwist dat op dit onderhoud nog verduidelijking of rechtvaardiging van de feiten werd gevraagd,
doch hem integendeel de beslissing van
het voornemen hem te ontslaan werd
meegedeeld, blijft (eiseres) in gebreke
het bewijs van een verhoor te leveren.
Samen met de eerste rechter moet aangenomen worden dat de bevoegde personen op 30 juni 1993 een voldoende kennis hadden van de ten laste gelegde
feiten. De noodzaak noch het plaatshebben van een aanvullend onderzoek en
verhoor werden door de werkgeefster bewezen: »
terwijl, eerste onderdeel, de rechterlijke beslissing waarvan het beschikkend
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gedeelte op tegenstrijdige redenen is gegrond, niet regelmatig met redenen is
omkteed; de appelrechters te dezen,
enerzijds, vaststellen dat de personeetsdirecteur van eiseres bij brief van 29 juni 1993 aan verweerder verktaarde dat
een aantal elementen nog in onderzoek
waren, de resultaten werden afgewacht
om in alle sereniteit en objectiviteit een
standpunt in te nemen en verweerder atvast werd uitgenodigd tot een gesprek op
2 juti 1993 en dat de heer Karamanis en
de heer Stiens, op 1 juli 1993 terzake
verktaringen hebben afgetegd, doch, anderzijds, in strijd met die vaststelling,
beslissen dat geen stukken met betrekking tot een na 30 juni 1993 gevoerd onderzoek zijn neergelegd en dat uit een
brief van de heer Vandercammen, directeur van de dienst « Naverkoop » van
eiseres, kan worden afgeleid dat het onderzoek op 30 juni 1993 afgerond was;
het arbeidshof beslist dat de in artikel 4
van de wet van 19 maart 1991 bedoelde
termijn van drie werkdagen te dezen ingang vond op 30 juni 1993, op grond dat
de bevoegde personen op' 30 juni 1993
een voldoende kennis hadden van de aan
verweerder ten laste gelegde feiten; de
appelrechters derhalve artikel 97 van de
grondwet (oud) en 149 van de Grondwet
(nieuw) schenden door op grond van tegenstrijdige redenen te beslissen dat eiseres de aan verweerder ten laste gelegde feiten op 30 juni 1993 voldoende
kende en door op die grond voor recht te
zeggen dat de .aangetekende brieven en
het verzoekschrift van eiseres d.d. 5 juli
1993 laattijdig en nietig zijn,
en terw1jl, tweede onderdeel, uit artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek
voortvloeit dat de werkgever, bij ontstentenis van andersluidende wetsbepalingen, met elk middel mag bewijzen op
welke dag hij van de dringende reden
kennis heeft gekregen, vermits die vraag
een rechtsfeit betreft; artikel 12 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978, bij ontstentenis van een geschrift,
het getuigenbewijs toelaat, ongeacht de
waarde van het geschil; de rechter
slechts op onaantastbare wijze over de
noodzaak van een getuigenverhoor oordeett, mits hij het principii:He recht van
de werkgever om het getuigenbewijs te
teveren niet miskent; de appetrechters te
dezen beslissem dat eiseres op 30 juni
1993 kennis heeft gekregen van de dringende reden op grond dat het bewijs van
een nadien verricht aanvullend onderzoek ontbreekt; het arbeidshof die beslissing steunt op het gegeven dat eiseres
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geen geschreven verstag van het verhoor
van 2 juli 1993 heeft neergetegd; de
appetrechters het door eiseres aangeboden getuigenverhoor uitstuitend afwijzen
op grond dat bij ontstentenis van een
schriftetijk verstag geen objectief onderzoek mogelijk is; de appetrechters derhatve door aan eiseres de verplichting op
te teggen om een schriftelijk verslag van
verweerders verhoor op te maken en atdus het principii:He recht van eiseres tot
het teveren van het getuigenbewijs te
miskennen, de artiketen 1315 en 1341
van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915 en
917 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 12
en 35 van de wet van 3 juti 1978, en 1, 2
en 4 van de wet van 19 maart 1991, zoats
in het middet gepreciseerd, schenden;

en terwijl, derde onderdeel, de werkgever die het voornemen heeft een kandidaat-personeetsafgevaardigde om een
dringende reden te ontstaan, hem en de
organisatie die hem heeft voorgedragen,
hierover moet inlichten bij een ter post
aangetekende brief, die verstuurd wordt
binnen drie werkdagen volgend op de
dag gedurende wetke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag .zou
rechtvaardigen; de werkgever binnen dezetfde termijn eveneens zijn zaak bij
verzoekschrift aanhangig moet rrtaken
bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank; de werkgever kennis heeft van het
feit dat het ontstag zou rechtvaardigen,
zodra hij of de tot ontstag bevoegde persoon votdoende zekerheid heeft, met name voor zijn eigen overtuiging en tevens
tegenover de werknemer en het gerecht,
omtrent het feit en de omstandigheden
die het karakter van een ernstige tekortkoming eraan vertenen; een aanvullend
onderzoek en het voorafgaand verhoor
van de werknemer votgens de omstandigheden van de zaak maatregeten kunnen zijn waardoor de werkgever zodanige zekerheid kan verkrijgen, ongeacht
het resuttaat dat achteraf wordt verkregen; artiket 4 van de wet van 19 maart
1991 noch artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 aan de
werkgever de verplichting oplegt om
reeds voor de termijn van drie werkdagen de ten laste gelegde feiten te kennen
of zich rekenschap te geven van de ernst
van de feiten; de arbeidsrechtbank te dezen bij vonnis van 24 september 1993
(pag. 3-4} beslist dat de heer Provost,
personeelsdirecteur van eiseres, over de
nodige bevoegdheid beschikte om op
rechtsgeldige wijze de kennisgeving te
ondertekenen en het arbeidshof terzake
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beslist dat het zich niet dient uit te spreken over de geldigheid van de brieven
van kennisgeving en van het verzoekschrift (pag. 6-7 van het arrest); de
appelrechters voorts te dezen vaststellen
dat het ·anderzoek van de heer Vandercammen · op 30 juni 1993 was afgerond,
dat de verklaringen van de heren Karamanis en Stiens van 1 juli 1993 slechts
de reeds in voorafgaande briefwisseling
vastgestelde gegevens bevestigden en
dat verweerder betwist dat hem tijdens
het onderhoud van 2 juli 1993 nag verduidelijking of rechtvaardiging nopens
de feiten is gevraagd; het arbeidshof op
grand van die vaststellingen be&list dat
de bevoegde personen op 30 juni 1993
een voldoende kennis van de ten laste
geh;;gde feiten hadden; de appelrechters
derhalve, ten eerste, uit de enkele vaststeilirig dat de heer Vandercammen, directeur van de dienst « Naverkoop >> van
eiseres, een onderzoek nopen<; de tJ.ld'>besteding van verweerder heeft gevoerd,
niet naar recht kunnen afleiden dat het
onderzoek afgerond was, vermits de
appelrechter~ vaststellen dat geen _ho~er
beroep is ingesteld tegen de be&hssmg
op de arbeidsrechtbank dat de bevoegdheid om op rechtsgeldige wijze de kennisgevingen en het verzoekschrift te ondertekenen toekomt aan de heer Provost
(schending :van de artikelen 1134, 1984,
1987;, 1988 en 1989 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 3 en 35 van de wet van 3 juli
1978 en 1, 2 en 4. van de wet van 19
maart 1991, zoals in het middel gepreciseerd); het arbeidshof ten tweede de artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 en 1,
2 en 4 van de wet van 19 maart 1991
schendt, enerzijds, door uit de resultaten
van het aanvullend onderzoek en verweerders verhoor af te leiden dat de
noodzaak van die maatregelen niet
wordt bewezen, en, anderzijds, door eiseres de verplichting op te leggen reeds
v66r de termijn van drie werkdagen de
ten Iaste gelegde feiten te kennen of zich
rekenschap te geven van de ernst van de
feiten:

Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de werkgever,
in het geval bedoeld in artikel 4, § 1,
van de .wet van 19. maart 1991, door
getuigen kan bewijzen op welke dag
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hij kennis heeft gekregen van het
feit dat het ontslag zou rechtvaardigen;
Overwegende dat de rechter, wanneer de wet die vorm van bewijsvoering niet verbiedt, op onaantastbare
wijze oordeelt of een getuigenbewijs
dienstig kan worden geleverd, mits
hij het principieel recht om zodanig
bewijs te leveren niet miskent;
Overwegende dat het arrest het
aanbod van eiseres om het hiervoren bedoelde bewijs door getuigen
te leveren afwijst, op grand dat, bij
gebreke van een schriftelijk verslag
waaruit zou blijken dat het voorafgaand onderzoek van de beweerde
feiten door eiseres grondig en neutraal is geweest, het bewijs door getuigen van het onderzoek niet kan
worden toegelaten;
Dat het arrest aldus het principieel recht van eiseres om het bewijs door getuigen te leveren miskent en de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
· 5 december 1994 - 3• kamer - Voorzitter: de h Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever de h Wauters - GeJijkluidende conc!us1e van mevr De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat
mr Verb1st
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ze

KA'.VIER -

6 december 1994

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - KWALIFICATIE - VERPLICHTING VAN DE RECHTERS IN CORRECTJQli,;ELE EN POLITIEZAKEN.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
Bl'RGERLIJKE RECHTSYORDERI'IiG - KWALIFICATIE- VERPLICHTI"iG VA'\i DE RECHTERS
IN CORRECTIO"iELE EN POLITIEZAKEN.

1° en zo De rechters in correctionele of
politiezaken die vaststellen dat het enige feit van de telastlegging niet mag
worden omschreven zoals in de dagvaarding is vermeld en op die enkele
grand vrijspreken en zich zonder
rechtsmacht verklaren om te beslissen
over de burgerlijke rechtsvordering, ]aten .na uitspraak te doen over de
schuld van de beklaagde aan een regelmatig bij hen aanhangig gemaakt
feit waaraan zij, met e_erbiediging van
het recht van verdediging, de juiste
wettelijke omschrijving moeten geven
(1). (Artt. 145 en 182 Sv.)
(GEPPAARD T. BAl'WERAERTS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1452.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 oktober 1993 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat de voorziening
enkel de beslissingen betreft over
de civielrechtelijke vordering van eiser tegen de verweerders;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen Hector Bauweraerts:
Over de eerste grief :
Overwegende dat in zoverre het
onderzoek van de grief het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
(1) Cass., 3 mei 1994, A.R. nr P.93.0243.N
(A.C., 1994, nr 213).
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feiten waarvoor het niet bevoegd is,
de grief niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appelrechters
in feite, mitsdien onaantastbaar,
vaststellen dat << op het kruispunt in
kwestie de voorrang van rechts niet
geldt » en tevens << dat (verweerder),
komende uit een ondergeschikte
weg, onderworpen blijft aan de verplichtigen van artikel 12.3.l.a Wegcode »;
Dat zij zodoende beslissen dat het
enige feit van de tenlastelegging
niet mag worden omschreven zoals
in de dagvaarding is vermeld maar
wel moet worden omschreven als
een overtreding van het vermelde
artikel 12.3.l.a van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de rechters die
voorts oordelen « dat (verweerder)
echter niet wordt vervolgd wegens
inbreuk op artikel 12.3.l.a Wegcode » en op die enige grond vrij spreken en zich zonder rechtsmacht verklaren om te beslissen over eisers
civielrechtelijke vordering, zodoende
met schending van artikel 145 van
het Wetboek van Strafvordering nalaten uitspraak te doen, met eerbiediging van het recht van verdigiging, over verweerders schuld aan
een regelmatig bij de rechters aanhangig gemaakt feit waaraan zij de
juiste wettelijke omschrijving geven;
Dat de grief in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over eisers civielrechtelijke vordering tegen Hector Bauweraerts; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis, verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiser in
de helft van de kosten en Hector
Bauweraerts in de overige helft van
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Recht-
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bank te Turnhout, zitting houdende
in boger beroep.
./

2" kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaaal - Advocaat: mr.
E. Verschueren, Antwerpen.
6 december 1994 -

Nr. 537
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1° GEMEENTE -

c;E\IEE'\TE 11oL - POLl
TIEREGLE:\IE'\T , DIERE'\ IL\RKT "YA '\ 3 FEB
1992 - ARTT 13 E'\ 32 - GELIJH ;JIEID

2° DIEREN -

GE:VIEE'\TE \IOL - POLITIE
REGLE:\IE'\T , DIEREV\IARKT " \.,-\'\ 3 FEB
1992 - ARTT 13 E'\ 32 - c;ELilJ!,HEID

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WETTIGHEID VAN
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - GEMEENTE - GEMEENTE MOL - POLITIEREGLEMENT
• DIERENMARKT • VAN 3 FEB. 1992- ARTT. 13
EN 32 - GELDIGHEID.

1°, 2° en 3" De gemeenteraad van de ge-

meente Mol is de grenzen ~-an zijn politiebevoegdheid niet te buiten gegaan
door in zijn politiereglement « dierenmarkt » van 3 feb. 1992 de verhandeling op de gemeentelijke dierenmarkt
van honden en katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden (art. 13) en door voor het aldaar te
koop aanbieden van honden voorwaarden op te Jeggen (art. 32} (1) (Artt. 119
en 135, § 1, Gemeentewet.)
(1) Z1e ref m conclus1e 0 'VI
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(PROCCRECR DES K0'\1\Wi BI.J DE RECHT
BA'\K VA'Ii EERSTE M'\LEU TE TlR\HOL'T
T \\ 1\IJ\IOI.Dl· Jl'-,)

Eerste Advocaat-generaal
heeft in substantie gezegd :

D'Hoore

1. Linda Windmolders werd vervolgd
wegens overtreding van de artt. 13, 32 en
41 van het politiereglement « dierenmarkt » van de gemeente Mol van 3 feb.
1992. De telastleggingen luidden : te Mol
op 29 jan. 1993 :
A. als particulier-gelegenheidsverkoper
zich schuldig te hebben gemaakt aan de
verhandeling van honden/katten;
B. bij de te koop aanbieding van handen, de honden niet te hebben voorziefl
van een individueel en blijvend merktPken en als verhandelaar het gezond
heidsboekje van het verkochte d1er niet
aan iedere koper van een hond te hebben afgeleverd.
De beklaagde werd zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep vrijgesproken
op grond van gelijkluidende redenen.

Het bestreden vonnis d.d. 5 nov. 1993
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout, zitting houdend in hoger beroep, oordeelde dat het politiereglement
onwettig is op grond dat • uit de memorie van toelichting, het ver5lag in de Senaat, het amendement van de heer
R. Gillet en het advies van de Raad van
State, moet besloten worden dat door de
wet van 14 aug. 1986 de nationale wetgever de reglementeringsbevoegdheid betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren, waaronder ook de voorwaarden vallen voor verhandeling op markten, aan de gemeentelijke overheid heeft
onttrokken en exclusief aan het nationale parlement en de Koning heeft voorbehouden ».
Daartegen wordt door eiser, de Procureur des Konings bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Turnhout, ingebracht
dat de wetgever, luidens de tekst van de
wet, geenszins een exclusieve mogelijkheid tot regelgeving aan de Koning heeft
voorbehouden en dat de mogelijkheid
waarin de wet voorziet dan nog b~>p~>rkt
is. Voorts wordt aangevo~>rd dat bij ont
stentenis van regelement uitgevaardigd
door de Koning, de gemeente met betrekking tot de dJ~>r~>nmarkt m elk geval
regelgev~>nd kon e>ptred~>n.
2. De wet van 14 aug 1986 betreffende
de beschermmg en het welzlJn der d1e
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ren geeft een bepaling van wat de wet
verstaat onder markt: " officieel erkende
plaats waar verzamelingen dieren worden gehouden met het doel die te verhandelen ». (Art. 3, 6.)
Verhandelen beduidt volgens de wet:
« in de handel brengen, ten verkoop aanbieden, in bezit houden, verwerven en
tentoonstellen; ruilen, verkopen; ten kosteloze of bezwarende titel afstaan ». (Art.
3, 8.)
Het begrip markt komt ter sprake in
de volgende bepalingen :
" - Art. 5, § 1. Onverminderd de wetgeving op de gevaarlijke, ongezonde en
hinderlijke bedrijven is voor de uitbating
van kennels, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions, handelszaken
voor dieren, markten, zoo's, dierenparken, private verzamelingen en recreatieve instellingen een erkenning vereist
van de Minister tot wiens bevoegdheid
de Landbouw behoort.
- Art. 10, § 2. De Koning kan de voorwaarden bepalen waaronder gezelschapsdiere:q. en sierdieren mogen worden verhandeld in kennels, kattenkwekerijen, handelszaken voor dieren en op
markten.
Deze voorwaarden mogen slechts betrekking hebben op de leeftijd van de te
koop aangeboden dieren, de identificatie,
de waarborgen aan de koper en de getuigschriften in verband hiermede, de
preventieve behandeling tegen ziekten,
de verpakking, de aanbieding en de tentoonstelling voor de verhandelingen.
~ Art. 12. Het verhandelen, op markten, van gezelschapsdieren en sierdieren
van dier~oorten door de Koning aangewezen, is verboden, tenzij voor personen
die beschikken over een in art. 5 bedoelde inrichting. ,,
De Koning heeft vooralsnog geen reglementaire verordeningen genomen ter
uitvoering van de voormelde bepalingen.
3. Het politiereglement dierenmarkt
Mol d.d. 3 feb. 1992 vangt aan met een
verwijzing naar de artt. 119, 123, 2°, en
135, § 2, van de N.Gem.W. Bij dit laatste
artikel is het dat de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake algemene politie
nader wordt omschreven. Dat art. 135,
§ 2, N.Gem.W. bepaalt dat de gemeenten
ook tot taak hebben te voorzien; ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, m.n. over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
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In art. 135, § 2, tweede lid, wordt de
verordenende bevoegdheid van de gemeenten, zoals bepaald in art. 135, § 2,
eerste lid; nader omschreven. Aldus behoort tot de verordenende bevoegdheid
van de gemeente het handhaven van de
orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en
markten, bij openbare vermakelijkheden
en plechtigheden, vertoningen en spelen,
in drankgelegenheden, kerken en andere
openbare plaatsen.
De gemeente kan dus met betrekking
tot de markten reglementerend optreden,
mits de verordeningen die ze neemt niet
in strijd zijn met de wetten, decreten,
ordonnanties of andere besluiten van de
overheden vermeld in art. 119, tweede
lid, van de Gem.W.
4. De wetgever kan een bepaalde aangelegenheid die tot dusver tot de bevoegdheid van de gemeenteoverheid behoorde, aan die overheid onttrekken,
hetzij door een uitdrukkelijke bepaling,
hetzij impliciet.
Een dergelijke expliciete onttrekking
is er te dezen niet.
Er is impliciete onttrekking wanneer
de wet en de op grond van de wet genamen uitvoeringsbesluiten een op .zichzelf
staand gedetailleerd en systematisch uitgewerkt geheel vormen, waaruit blijkt
dat de regeling van de betrokken aangelegenheid aan het centraal bestuur voorbehouden is (2).
In zijn arrest, gemeente Etterbeek,
nr. 15-973, van 10 juli 1973, oordeelde de
Raad van State :
« Overwegende dat de Wet van 28 dec.
1964 betreffende de bestrijding van de
luchtverontreiniging aan de Koning de
bevoegdheid verleent om aile gepaste
maatregelen te treffen ter voorkoming of
bestrijding van de luchtverontreiniging;
dat de Koning van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt in een K.B. van 26
maart 1971 ter voorkoming van de luchtverontreiniging die door verbrandingsinstallaties wordt verwekt en in een K.B.
van 26 juli 1971 tot opichting van zones
voor speciale bescherming tegen luchtverontreiniging;
(2) W. SOMERS, Recht m de gemeente, Gemeenteraad, die Keure, nr. 259; A. MAST en J
Overzicht van het Belgisch admmJstratief recht, nr. 408; M.A. FLAMME, Droit ad
ministratif, II, nr 464, J DEMBOCR, Les pou
voirs de police admm1stratiFe gem3rale des
autorites locales, nr 42
DuJARDIN,
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Overwegende dat de verwijzing, in het
bestreden besluit, naar een wet die bevoegdheden verleent, op zichzelf niet voldoende is om de conclusie te wettigen
dat een aangelegenheid welke de gemeenteraad kan regelen krachtens de
bevoegdheden welke hij verleent aan art.
50 van het Decreet van 14 dec. 1789, aan
art. 3 van het Decreet van 16-24 aug.
1790, titel XI, en aan de artt. 75 en 78
van de Gem. W., niet langer van gemeentelijk belang zou zijn; dat de verwijzing
naar de koninklijke besluiten van de genoemde wet in dit geval evenmin die
conclusie kan wettigen; dat het K.B. van
26 maart 1971 immers eerst van toepassing zal zijn vanaf een datum, te bepalen
bij een ministerieel uitvoeringsbesluit
dat nog niet is vastgesteld, en dat het
K.B. van 26 juli 1971, dat op 5 aug. 1971
in werking is getreden,. genomen is na
de bij het bestreden besluit vernietigde
beslissing en de vernietiging van die beslissing niet kan wettigen; dat de toezichthoudende overheid bovendien uit
naam van het algemeen belang dat
steunt op de noodzaak van een eenvormige toepassing van een gedeeltelijke en
nog niet geheel in werking getreden reglementering, geen einde kan maken
aan de uitoefening door de gemeente
van haar wettelijke bevoegdheden. , (3)
In zijn arrest N.V. Ghevron Oil Belgium, nr. 22.292 van 28 mei 1982 oordeelde de Raad van State nog dat, ook al
blijkt uit de parlementaire voorbereiding
van de wet van 28 dec. 1964 dat de wetgever aan de Koning een ruime opdracht
van bevoegdheid en aan de Minister van
Volksgezondheid en gezin een coordinatiebevoegdheid alsmede een residuaire
bevoegdheid heeft willen geven, alleen
uit de wet tot toekenning van bevoegdheid aan de Regering niet mag worden
afgeleid dat een aangelegenheid ter zake
waarvan de gemeenteraad bevoegd is om
regels te stellen, niet Ianger tot het gemeentelijk belang zou behoren. Dat er
dient te worden nagegaan welk gebruik
de Koning heeft gemaakt van zijn bevoegdheden (4).
Aileen wanneer een aangelegenheid
geregeld is door een algemene verordening van de hogere overheid heeft de gemeente ter zake geen bevoegdheid meer.
De vereiste dat de algemene verordening
de zaak uitgeput heeft wer1 ook reeds
(3) R. W:, 1973-74, kol. 2384

(4)

AIT.

R.F.St., 1992, 941
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vastgelegd in het arrest van het Hof van
24 april 1939 (5).
Zolang de uitvoeringsbesluiten uitblijven die daadwerkelijk de volledige toepassing van de wet op algemeen niveau
verzekereh, blijven de gemeenteraden
bevoegd.
Bij de goedkeuring van het politiereglement dierenmarkt van de gemeente
Mol op 3 feb. 1992 had de gemeentelijke
overheid derhalve nog de bevoegdheid
niet verloren om ter zake reglementerend op te treden.
5. Het verhandelen van dieren, en
meer bepaald van gezelschapsdieren en
sierdieren, werd druk besproken tijdens
de parlementaire voorbereiding van de
wet en lokte uiteenlopende standpunten
uit (6).
Zonder daarop hier nader in te gaan,
moge toch vermeld worden dat een
amendement dat ertoe strekte aan de
Koning de verplichting op te leggen om·
ter uitvoering van voormeld art. 10, § 2,
van de wet de voorwaarden te bepalen
waaronder gezelschapsdieren en sierdie-'
ren mogen worden verhandeld, werd verworpen.
De wet voorziet alleen in de mogelijkheid.
Met betrekking tot voormeld art. 12
van de wet liet de heer Marmenout opmerken tijdens de vergadering van de
Senaat van dinsdag 21 mei 1985 « indien
de minister zou nalaten een lijst van
diersoorten die niet vrij op de markt mogen worden verhandeld aan de Koning
over te maken, blijft alles zoals het is ,
(7).
De heer De Keersmaeker, staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw,
stelde zich tevreden met te antwoorden :
<< Het is wel de bedoeling dat de minister
dat niet zou nalaten , (8).
In afwachting dat die bedoeling gerealiseerd wordt, kan worden verwezen
naar de woorden van de heer Marmenout die het boek « De Moise markten
door de jaren heen , citeerde:
« Het Moise gemeentebestuur is biJzonder verheugd dat deze markten hun
faam zelfs over de landsgrenzen tot op
(5) A.C, 1939, 139
(6) Zie Gedr.St., Senaat, 469 (1982 1983), nr
1, nrs. 2 en 11
(7) (8) en (9) Hand., Senaat, 21 me1 1985, nr
2639
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onze dagen hebben kunnen handhaven.
De gemeente Mol en de bonafide handelaars moeten en zullen er verder over
waken dat wat klein begonnen werd,
grater geworden, verantwoord blijft
functioneren, in de eerste plaats tot nut
~n genot van de vele kleine liefhebbers
en de markthandelaars uit de streek »
(9).

Daartoe strekt klaarblijkelijk het gemeentereglement dierenmarkt Mol waarvan art. 42, tweede lid, trouwens uitdrukkelijk bepaalt dat indien, na de inwerkingtreding, een of meer bepalingen van
onderhavig reglement door een of meerdere nationale, regionale, gewestelijke of
provinciale verordeningen worden geregeld, de desbetreffende toepassingen in
dat reglement vervallen.
Nu dit ten tijde van hun uitspraak niet
het geval was, mochten de rechters niet
weigeren de bedoelde bepalingen van de
politieverordening toe te passen, laat
staan dat ze bevoegd waren om het politiereglement in zijn geheel onwettig te
verklaren (10).
Conclusie : vernietiging.
ARREhT

(A.R. nr. P.93.1561.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 november 1993 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;

Over het middel, gesteld als volgt: ( ... )
Naar verluid van het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg (4de correctionele kamer) voornoemd, daarbij het
oordeel van de Politierechtbank te Mol
d.d. 2 september 1993 voornoemd, bevestigende, is het politiereglement in verband met de d1erenmarkt te Mol, politiereglement van de gemeente Mol d.d. 3
februari 1992 onwettelijk. Deze onwette.ijkheid zou besloten liggen in het feit
uat aan de gemeentes, en in casu de gemeente Mol, geen verordenende bevoegdheid toekomt ingevolge het bestaan
van de wet van 14 augustus 1986 betref(9) Zie noot op vorige biz.
(10) Cass., 25 okt. 1983, A.C., 1983-86, nr 126,
Zle te\·ens Cass., 24 no\ 1961 m<>t cone!. adv
gen. Ganshof van der '\1eersch, R. W.,
1961-1962, kol. 1741
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fende de bescherming en het welzijn der
dieren, welke de exclusieve mogelijkheid
tot regelgeving in deze aangelegenheid
en meer bepaald het reilen en zeilen op
markten waar dieren verhandeld worden, voorbehoudt aan (het Parlement en)
de Koning. Dat, evenwel in tegendeel, de
wet betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren d.d. 14 augustus 1986,
en meer bepaald het artikel 10 van deze
wet, enkel slechts een mogelijkheid tot
regelgeving voorbehoudt aan de Koning.
Artikel 10, § 2.1, van voornoemde wet
van 14 augustus 1986 bepaalt dat: « de
Koning kan de voorwaarden bepalen
waaronder gezelschapsdieren en sierdieren mogen worden verhandeld in kennels, kattenkwekerijen, handelszaken
voor dieren en op markten "· Artikel 10,
§ 2, tweede lid, bepaalt evenwel : « deze
voorwaarden mogen slechts betrekking
hebben op de leeftijd van. de te koop
aangeboden dieren, de identificatie, de
waarborgen aan de koper en de getuigschriften in verband hiermede, de
preventieve behandeling tegen ziekten,
de verpakking, de aanbieding en de tentoonstelling voor de behandeling ». Artikel 10, § 2, van voornoemde wet biedt enkel de mogelijkheid van regelgeving door
de Koning. Geenszins is een exclusief
recht toegekend aan de Koning in de zin
dat bij ontstentenis van enige regelgeving door de Koning een andere, lagere,
overheid niet vermag regelgevend op te
treden, tenminste luidens de tekst van
de wet voornoemd. De mogelijkheid tot
regelgeving die door de wetgever bepaald is, geldt overigens slechts op beperkte punten, dit ingevolge artikel 10,
§ 2.2, van de wet van 14 augustus 1986
voornoemd en slaat derhalve niet op andere, nog denkbare voorwaarden op te
leggen voor een aktiviteit als een markt
waar dieren verhandeld worden. Er moet
vastgesteld worden dat de Koning tot op
heden nog niet is overgegaan tot het uitvaardigen van enige besluiten in uitvoering van de wet van 14 augustus 1986,
minstens op het vlak van de regeling
van markten waar dieren verhandeld
worden. Uit de bepalingen van de Grandwet verwijzende naar de organisatie van
de gemeentes blijkt onder meer het principe van de zogenaamde « gemeentelijke
autonomie ». « Is de gemeenteoverheid
van rechtswege bevoegd om aile gemeentelijke belangen te regelen, die bevoegdheid houdt op te bestaan wanneer de te
regelen belangen geen gemeentelijke belangen meer zijn. De bevoegdheid van de
gemeenten wordt aldus begrensd door
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het begrip van het gemeentelijk belang.
Het is onmogelijk door een algemeen
geldende definitie op te maken wat tot
de huishouding der gemeente behoort en
wat daarbuiten valt. Het gemeentelijk
belang kan niet naar de inhoud gedefinieerd worden. Men kan zeggen dat het
gemeentelijk belang is, dat noch proviniciaal, noch algemeen is en dat het algemeen belang het belang is dat noch gemeentelijk, noch provinciaal is. Aldus
komen we te staan voor wat men een
probleem met de drie onbekenden heeft
genoemd. De oplossing ervan berust bij
de wetgever. Bovendien zijn die belangen niet in boven elkaar liggende en van
elkaar gescheiden lagen gerangschikt.
Het gebeurt dat de wet een taak van algemeen belang aan de gemeenteorganen
opdraagt, terwijl provinciale organen toezien dat de gemeenteoverheden het algemeen belang niet schaden. Eigenlijk is
het enige beslissende criterium van het
gemeentelijk belang, de kwalificatie van
een belang als zodanig door de wetgever,
die onder de gestelde machten, de volheid van bevoegdheid bezit. Wat tot de
bevoegdheid van de plaatselijke overheid
behoort en wat niet, kan slechts worden
uitgemaakt wanneer men weet wat de
wet aan haar beslissingsrecht heeft overgelaten. Een bepaalde aangelegenheid
kari. door de wetgever impliciet aan de
bevoegdheidssfeer van de gemeenteoverheden worden onttrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de wet en de op
grond van de wet vastgestelde koninklijke besluiten een op zichzelfstaand gedetailleerd en systematisch uitgewerkt geheel vormen waaruit blijkt dat het
centraal bestuur zich de regeling van de
betrokken aangelegenheid voorbehouden
heeft. Voor de wetgever is de gemeentelijke autonomie dus een beginsel van
goed bestuur en geen positiefrechtelijke
norm ». (Mast en Dujardin, Overzicht
van het Belgisch Administratief Recht,
Gent Story - Recht 1984, pagina 326 en
327). • Zij betekent alsdan dat de gemeenteoverheid alles regelt wat van gemeentelijk belang is, voor zover haar beslissingsrecht niet beperkt wordt en
behoudens de co:p.trole van de hogere
overheid (... ). De gemeentelijke bevoegdheid is dus niet Onbeperkt maar onbepaald en de afwijkingen moeten beperkend worden uitgelegd ». (l'''ast en
Dujardin, O.C., pagina 328-329). Bij ontstentenis van regelgeving door de Koning op het in casu bedoelde terrein,
waarvoor een regeling werd ..... •gewerkt
door de gemeente Mol in haar ''politiere-
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glement d.d. 3 februari 1992, is met andere woorden geen sprake van een " op
zichzelf staand gedetailleerd en systematisch uitgewerkt geheel » (cfr. Supra) en
behoudt met andere woorden de gemeentelijke overheid de mogelijkheid tot regelgeving. In casu diende de rechtbank
van eerste aanleg (4de correctionele kamer), rechtdoende in graad van hoger
beroep en in politiezaken, de bepalingen
van het kwestige politiereglement op de
dierenmarkt van de gemeente Mol d.d. 3
februari 1992 toe te passen en de beklaagde te veroordelen tot een politie- ·
straf (... ) :
Overwegende dat, luidens artikel
10, § 2, van de wet van 14 augustus
1986 betreffende de bescherming en,
het welzijn der dieren, de Koning de
voorwaarden kan bepalen waaronder gezelschapsdieren en sierdieren
mogen worden verhandeld in kennels, kattenkwekerijen, handelszaken voor dieren en op markten, mits
deze voorwaarden slechts betrekking hebben op de aangelegenheden
vermeld in het tweede lid van voormelde paragraaf;
Dat, luidens artikel 12 van voormelde wet, de Koning onder de gezelschapsdieren en sierdieren de
diersoorten aanwijst waarvan de
verhandeling, op markten, verboden
is, tenzij voor personen die beschikken over een in artikel 3 van voormelde wet bedoelde inrichting;
Overwegende dat de voormelde
wetsbepalingen niet beletten dat de
gemeenteoverheid in die aangelegenheden overeenkomstig de artikelen 119 en 135, § 1, van de Gemeentewet ten behoeve van de inwoners politieverordeningen uitvaardigt
over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen, mits
deze verordeningen niet in strijd
zijn met de wetten, decreten, ordonnanties of andere besluiten van de
overheden vermeld in artikel 119,
tweede lid, van de Gemeentewet;
Overwegende dat de Koning vooralsnog geen gebruik heeft gemaakt
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van de hem bij voormelde artikelen
10, § 2, en 12 van de Dierenbeschermingswet toegekende bevoegdheid
tot reglementering van de verhandeling van gezelschaps- en sierdieren
op markten, mitsdien de gemeenteraad van de gemeente Mol door, op
grond van de haar bij de Gemeentewet toegekende bevoegdheid, bij artikel 13 van haar politiereglement
van 3 februari 1992 de verhandeling
op de gemeentelijke dierenmarkt
van honden en katten door particulieren-gelegenheidsverkopers te verbieden, en bij artikel 32 van voornoemd reglement, voor het te koop
aanbieden van honden op deze
markt, voorwaarden op te leggen in
verband met de identificatie van de
dieren, de aanwezigheid en het afleveren aan iedere koper van het gezondheidsboekje en daarin te vermelden gegevens, de 'voornoemde
wetsbepalingen niet schendt en binnen de grenzen van haar politiebevoegdheid blijft;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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KAMER -

6 december 1994

1° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - 1'\iTER!I<ERI'\iG -

MAAT-

VEROOR
DEELDE GEI'\lTER"EERD BIJ BESLISSI'\iG VAl\l.
DE ~li"ISTER \"A"i Jt:STITIE - YERZOEK TOT.
l'll'i;RIJHEIDSTELLI"lG VOOR HET VERSTRIJ ·
KE'Il VAN DE STRAFTIJD - BESLISSl"ITG VAN
DE CO~E\liSSIE TOT BESCHERMI"iG VA'Il DE
MAATSCHAPPIJ - BEVOEGDHEID.

2° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN - ·
BESLISSI"GEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ALGEMEE'\; - BESCHER\II'\iG 'i;AN
DE '\IAATSCHAPPIJ - 1'\iTER'\ERIVi - VER
OORDEELDE GEI!I<TER"EERD VA" DE !\11\ISTER VA" Jt:STITIE - VERZOEK TOT 1'\iVRIJ
HEIDSTELLI'\iG VOOR HET VERSTRLJKE" VA'\
DE STRAFTIJD - BESLISSI'\iG VA"i DE COM.
MISSIE TOT BESCHER\II'\iG \'A" DE !\IAAT
SCHAPPIJ

1o De commissie tot bescherming van de

maatschappij is niet bevoegd om met
betrekking ·tot de wegens misdaad of
wanbedrijf veroordeelde personen die
tijdens hun hechtenis krachteils een
beslissing van de minister van Justitie
werden geYnterneerd, over de opheffing van de internering v66r het verstnjken van de straftijd ziitspraak te
doen (1). (Art. 21 Wet Bescherming
Maatschappij.)
2" Niet vatbaar voor cassatieberoep is de

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding .zal worden gemaakt
op de kant van vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste. van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen,
zitting houdende in boger beroep.
6 december 1994 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal.

beslissing van de commissie tot. be- .
scherming van de maatschappij die
uitspraak doet over het verzoek tot invrijheidstelling v66r het verstrijken
van de straftijd met betrekking tot de
wegens misdaad of wanbedrijf veroordeelde personen die tijdens hun hech- ·
tenis krachtens een beslissing van de
minister van Justitie werden geYnterneerd (2). (Art. 21 Wet Bescherming
Maatschappij.)

(1) en (2) Cass., 1 dec 1981 (A.C, 1980-81, nr.
216); " Les coi)lmissions de defense sociale instituees par les .lms de defense sooiale a l'egard des anormau}!: et des delinquants d'habltude des 9 avnl 1930 et 1er juillet 1964 ·,,
discours prononce par 1\1. l'ayocat general Oscar Vandemeulebroeke a l'audience"SO!ennelle
de rentreP de Ia Cour d'appel de Bruxelles du
2 septembre 1985, nr 177

~~~~~--rJ
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(BEHAEGHEL)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1258.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 oktober 1994
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eisers verzoek tot opheffing van de
internering wordt afgewezen:
Overwegende dat, krachtens het
eerste lid van artikel 21 Wet Sociaal
Verweer, de beslissing tot internering van een wegens misdaad of
wanbedrijf veroordeelde persoon die
in hechtenis is, genomen wordt door
de minister van Justitie op eensluidend advies van de commissie tot
bescherming van de maatschappij;
dat het derde lid van hetzelfde artikel luidt : « Indien de geestestoestand van de veroordeelde v66r het
verstrijken van de straftijd voldoende is verbeterd zodat zijn internering niet meer nodig is, stelt de
commissie dat vast en gelast de Minister van Justitie de terugkeer van
de veroordeelde naar de strafinrichting waar hij voordien in hechtenis
was»;
Dat uit deze wetsbepalingen
voortvloeit dat de commissie niet bevoegd is om over de door eiser verzochte opheffing van de internering
uitspraak te doen;
Overwegende dat de vaststellingen welke de commissie met toepassing van voormelde wetsbepalingen
doet, mitsdien geen beslissingen uitmaken waartegen cassatieberoep
kan worden ingesteld;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing dat de

verdere internering zal plaatsvinden
te Turnhout :
Overwegende dat tegen die beslissing, die slechts een modaliteit van
de uitvoering van de internering betreft, geen cassatieberoep openstaat;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie, die niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreft, verwerpt de voorziening.
6 december 1994 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, voorzitter --:Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr.
F. Van Hende, Gent.
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7 december 1994

STRAFZAKEN - BE~
SLISSI"<GEN EN PARTIJEN - BEROEPEN VONNIS- VOEGING VAN EEN AFSCHRIFT BIJ HET
DOSSIER.

HOGER BEROEP -

Wanneer uit de stukken waarop het Hoi
vermag acht te slaan, blijkt dat de inventaris van het in eerste aanleg samengestelde dossier door de griffier is
ondertekend, dat blijkens die inventaris het dossier een uittreksel uit het
beroepen vonnis bevat en dat op dat
stuk alle voor een eensluidend afschrift van dat vonnis vereiste vermeldingen voorkomen, zijn die vaststellingen voldoende om het bij het dossier
gevoegde afschrift als eensluidend met
het vonnis te beschouwen (1). (Art. 207
Sv.)
(1) Zie Cass., 8 okt. 1991, A.R. nr. 4587 (A.C.,
1991-92, nr. 69).
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HOF VAN CASSATIE
(BOUTIAU, DUBOIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0312.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1994 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

II. Op de voorziening van PierrePaul Dubois :
Over bet eerste middel: schending van
de artikelen 195, 195bis, 196, 198 van het
Wetboek van Strafvordering, 782, 785,
790, 791 van het Gerechtelijk Wetboek,
71 van het Strafwetboek, en 97 (oud,
thans 149) van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het aan
eiser tot cassatie sub C in zaak I ten laste gelegde feit bewezen verklaart en
hem veroordeelt tot een gevangenisstraf
van twee maanden met uitstel, en tot
een geldboete van 5.000 frank, waarvan
2.500 frank met uitstel, of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, waarvan de helft met uitstel, en tevens het herstel van de plaats in de
vorige staat beveelt,
terwijl ... , hoewel de uitgifte van het
beroepen vonnis die, in strafzaken, bij
de aan de griffie van het appelgerecht
toegezonden stukken moet worden gevoegd, niet de grosse van het vonnis is,
die bekleed wordt met het formulier van
tenuitvoerlegging, er niettemin een door
de griffiei' eensluidend verklaard afschrift moet zijn; het aan het hof van beroep overgezonden dossier van de rechtspleging in eerste aanleg geen door de
griffier eensluidend verklaard afschrift
van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Bergen bevat; de tekst
« eensluidend afschrift afgegeven op verzoek van het openbaar ministerie » door
de griffier niet is ondertekend; het hof
van beroep derhalve zijn beslissing niet
kon baseren op gronden die het overgenomen heeft uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Bergen; ...

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, wanneer, zoals
te dezen, uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de inventaris van het in eerste aan-
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leg samengestelde dossier door de
griffier is ondertekend, dat blijkens
die inventaris het dossier van de
rechtspleging een stuk bevat met de
benaming « uittreksel uit het beroepen vonnis », en dat op voornoemd
stuk alle voor een eensluidend afschrift vereiste vermeldingen voorkomen, die vaststellingen voldoende
zijn om dat stuk als een eensluidend verklaard afschrift van het beroepen vonnis te beschouwen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
7 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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7 december 1994

1° BURGER,LIJKE
RECHTSVORDERING - REGELS VA"'i OPE'\BARE ORDE.
2° OPENBARE ORDE -

REGELS BETREFFENDE DE Bl:RGERLIJKE RECHTSVOFDERJ~G
EN DE STRAFVORDERI:\iG.

~T
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3° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - ONDERWERP - BEVOEGDHEDEN
VAN DE RECHTER- PERKEN.

1o en 2° De regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten raken
de openbare orde zowel wat de burgerlijke rechtsvordering als wat de strafvordering betreft (1).
3° Aangezien de burgerlijke rechtsvorde-

ring enkel strekt tot vergoeding van de
schade, kan de rechter bij wie alleen
die rechtsvordering aanhangig is en
die vaststelt dat de burgerlijke partij
geen vergoeding eist, zich niet uitspreken over de vraag of verweerder een
misdrijf heeft gepleegd (2). (Art. 3
V.T.Sv.)
(VA'iSWEEVELT T DE

MARCHI:'~!

EA)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0575.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, rechtdoende als rechtscollege
waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 2 juni 1993;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, de regels betreffende de bevoegdheid van de
strafgerechten de openbare orde raken zowel wat de strafvordering als
wat de burgerlijke rechtsvordering
betreft; dat de burgerlijke rechtsvordering slechts voor de strafrechter
kan worden gebracht, in zoverre zij
strekt tot vergoeding van de schade
(1) Cass., 15 feb. 1978 (A.C., 1978, 714).
(2) Cass., 15 feb. 1978, voornoemd; J. du JARLa personne iesee dans !'action penaie »,
Re1·. dl'. pim., 1968-1969, biz. 683 e.v.; M.
Franchimont, Manuel de procedul'e penale,
Fac. dr. Luik, 1989, biz. 129. De iaatste « overwegende » van het hof van beroep, nu het zich
onbevoegd hedt verkiaard om uitspraak te
doen, over de vordering van de burgerlijke
partijen, niet wettig het bestaan van een misdrijf aan de zijde van eiser kon vaststellen.
DIN, «

_

o---

·

1073

die veroorzaakt is door de bij hem
aanhartgig gemaakte feiten;
Overwegende dat het arrest in de
motivering vaststelt dat << de burgerlijke partijen (thans verweerders)
geen schadevergoeding vragen voor
de feit~n » en dat zij enkel vorderen
dat eiser zou worden veroordeeld tot
herstel van de plaats in de vorige
staat; dat het arrest het hof van beroep « onbevoegd verklaart om te
dezen een dergelijke maatregel te
bevelen »;
Dat het arrest in het dictum
<< voor recht zegt dat de aan (eiser)
sub A ten laste gelegde feiten te zijnen aanzien een misdrijf opleveren », het hof van beroep << onbevoegd verklaart om uitspraak te
doen over de overige punten van de
vordering van de burgerlijke partijen », en eiser veroordeelt in de kosten;
Overwegende dat het hof van beroep, na het bestaan van een << misdrijf » aan de zijde van eiser te hebben vastgesteld, zich niet wettig
onbevoegd kon verklaren om uitspraak te doen over de vordering
van de burgerlijke partijen;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht de overige punten van het middel en ongeacht het eerste 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; veroordeelt de verweerders in de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
7 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

----
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KAMER -

8 december 1994

1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD

BUITEN

- FOUT VAN
EEN MAGISTRAAT - FOUT WAARVOOR DE
STAAT AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD BEG RIP.

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOlVIST - HERSTELPLICHT STAAT. OVERHEID - FOUT VAN EEN MAGISTRAAT - HANDELING VAN DE RECHTSPREKENDE FUNCTIE - VOORWAARDEN.

1° en 2° De lout van een magistraat
waarvoor de Staat, op basis van de
artt. 1382 en 1383 B. W. aansprakelijk
kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op een
verkeerd optreden dat moet worden
beoordeeld naar de maatstaf van een
normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere
z:echtvaardigingsgrond, een schending
mhoudt van een nationaalrechtelijke
norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de
interne rechtsorde waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op
een bepaalde manier wei iets te doen;
bovendien, wanneer de betwiste handeling het rechtstreeks voorwerp is
van de rechtsprekende functie, is de
Staat alleen aansprakelijk als de Jitigieuze handeling door een in kracht
van gewijsde gegane beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een
gevestigde rechtsnorm (1).
(ANDERLECHT-CAFES B.V.B.A.,
DE KEYSER, STOORME
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.93.0303.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 januari 1993 op
(1) Zie Cass., 19 dec. 1991, A.R. nr. 8970
(A.C., 1991-92, nr. 215) met cone!. eerste adv.~en. Velu, in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 215),
mz. biz. 358 tot 362.)
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verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Luik;.
Gelet op het arrest van het Hof
van 19 december 1991; _
Over het middel : schending van de artikelEm 6.. § 1, van het Verdrag tot Bescherming van de R,echten van .de Mens
en de Fundamentele"Vrijheden, gesloten
te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 96, 97
(oud) van de Grondwet, 1147, 1148, 1319,
1320, 1322, 1349, 1353, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 437, 442, 446, 454,
465, 470 van het Wetboek yan Koophandel, gewijzigd bij de wetteh van 18 april
1851 en 10 oktober 1965, 2, 23, 26, 28, 780,
3°, 1042, 1065, 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, en miskenning van de algemene rechtsbeginselen van de openbaarheid en van het contradictoir karakter
van de terechtzittingen, van het recht
van verdediging en van het absoluut gezag van het rechtedijk gewijsde inzake
faillietverklaring, gesteld als volgt :
doordat het bestreden arrest houdende
gedeeltelijke wijziging van de door de eisers tegen ve,rweerder ingestelde rechtsvordering tbt vergoeding ·van de ·schade
die zij door de f6utieve ambtshalve faillietverklaring van de vennootschap « Anca >> hebben geleden, niet gegrond verklaart op grond dat, hoewel de Staat in
de regel aansprakelijk kan worden verklaard voor de schade ten gevolge van
een rechterlijke beslissing, uit het arrest
van het Hof van Cassatie van 19 december 1991, dat niet in feite uitspraak doet
en de berechting van de zaak naar dit
rechtscollege verwijst, niet volgt dat het
bestaan is vastgesteld van een fout van
verweerder die aanleiding geeft tot schadeloosstelling; dat de cassatie beperkt is
tot de draagwijdte van het middel dat er
de grondslag van is en dat nu het onderdee! van het en:ige middel waarop het
Hof de vernietiging verantwoordt, betrekking heeft op de beginselen van de
scheiding van de machten en de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht
en van de magistraten, vaststaat dat er
geen enkel oordeel is gegeven over hetgeen, bij een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, een quasi-delictuele
foutis waarvoor verweerder daadwerkelijk aansprakel~jk is; dat nu de wet praktisch geen enkele regel .inzake ambtshalve faillietverklaring bevat en de handelsonderzoeken op pretoriaanse · wijze. zijn
geregeld, de rechterlijke beslissingen die
na dergelijke onderzoeken zijn gewezen
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vooral grond opleveren voor discussies
over de aansprakelijkheid van de Staat;
dat aangezien de beslissing tot intrekking van het faillissement dikwijls wordt
gewezen nadat de faillietverklaring onmiddellijk en vaak onherstelbare gevol_gen heeft teweeggebracht en de latere
activiteit schaadt zonder noodzakelijkerwijze het nadeel te doen verdwijnen dat
de rechtsonderhorige gedurende een bepaalde tijd heeft kunnen lijden, het vaak
zal gebeuren dat het initiatief van de
rechter wordt bekritiseerd en de curator
ervan wordt verdacht « goederen tegen
een geringe prijs te hebben overgedragen », soms aan concurrenten, die belang
hadden bij de faillietverklaring " van het
bedrijf »; dat de eisers beweren dat er
eem fout bestaat, in de eerste plaats, omdat dE) rechtbank v~;tn koophandel te
Brussel het beginsel van de openbaarheid en van het. contrapictoir karakter
van de de batten hee~t geschonden alsook
omdat. hun recht van verdediging werd
miskend; dat zij dezelfde rechtbank ook
verwijten . dat ze het verzet tegen .het
vonnis van faillietverklaring . heeft ver-.
worpen en er terloops, eveneens als een
verwijt aan de parketmagistraat, op wijzen dat het advies van het ,openbaar ministerie op het einde van de drie uur ,durende debatten aileen maar bestond in
de mondelinge mededelingzonder onderzoek van de besluiten van het dossier,
dat het verzet ongegrond was; dat zij ook
kritiek hebben op de curator, die niet
aanwezig was bij de vergoedingsprocedure, omdat hij de goeder:en van de vennootschap tegen een geringe prijs had
verkocht en ze te gemakkelijk aan de
schuldeiser: Samoka had oyergedragen;
dat deze laatste niet wo.rdt gespaard, .
daar er wordt aangevoerd dat hij « op 1
febmari 1982 tijdens de procedure "inza"
ke het faillissement " . de • cheque van
60.000 frank · ter sprake heeft gebracht
die echter pas was betaald, ''ten zeerste
af te keurefl middelen ". heeft gebruikt
en, zoals oqk de. rechtbank, " de persoon
die gei:nteresseerd .was in de overname
van de handelszaak " heeft ontmoedigd »;
dat, hoewel aileen yerweerder betrok;ken
is bij ·de rechtsvorderh].g die ertoe strekt
de fout te san<:!tioneren van de rechtbank
die ·de falllietverklaiing heeft uitgesproken, er gewag wordt' gemaakt van fouten
die zeker zijn toe te schrijven aan a:p.dere persone;n; dat de. eerste. eiser;es in het
op 5 februa:ri . 1982 betekende verzetexploot, en terwij~ niet werd gespr.~~en van ,
de aanwezigheid van de potentlele overnem:er op · de tereohtzittip.g en die ge-
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beurtenis thans wordt aangevoerd, onder
meer betoogde dat het faillissement is
ontstaan door de gezamenlijke actie van
Samoka, uitsluitende leverancier en
schuldeiser, en Devimo, zaakvoerder van
het Westlandcomplex; dat er ook nog op
wordt gewezen dat Samoka, die ermee
dreigde een ander verkooppunt te openen in een naburig lokaal, van de curator een beslissing heeft verkregen waardoor de handelszaak kon worden overgenomen; dat de vernietiging van het
vonnis van faillietverklaring een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde
is om te besluiten dat verweerder eventueel aansprakelijk is; dat de fout concreet moet worden beoordeeld naar de
maatstaf van een normaal zorgvuldig en
. omzichtig magistraat, die in dezelfde
voorwaarden en omstandigheden van
tijd verkeert, en nadat is onderzocht of
het slachtoffer van de schade niet heeft
bijgedragen tot de schade waarvoor het
vergoeding vordert; dat de fout ook onderstelt dat er een verkeerde toepassing
is gemaakt ·van een gevestigde rechtsnorm, dat wil zeggen van een norm die
gekend was op het moment dat de litigieuze jurisdictionele handeling werd
verricht en dat de dwaling van de magistraat als kennelijk onvergeeflijk kan
worden beschouwd, gelet op alle gegevens waarover hij beschikte en met name op de onbetwistbare stand van de
rechtspraak en inzonderheid op dat tijdstip; dat, zelfs in geval van wijziging van
een beslissing, een andere beoordeling
van de feiten riiet noodzakelijk impliceert dat ene verkeerd en de andere niet
verkeerd is; dat inzake ambtshalve faillietverklaring de praktijk geweldig is
geevolueerd vooral na de beslissing
waarvan de eisers beweren dat ze hun
schade heeft toegebracht, daar de moeilijkheden van de eerste eiseres en de
door · haar gevoerde procedures ertoe
hebben geleid dieper na te denken over
onderwerpen en beginsclen waarover
men het niet altijd eens was; dat er derhalve geen sprake kan zijn van een foutieve gedraging van de rechters die de
faillietverklaring ambtshalve hebben uitgesproken, zelfs als hun beslissing als
nietig is beschouwd; dat bovendien het
ontbreken van een fout gepaard gaat
met het ontbreken van een oorzakelijk
verband tussen de aangevoerde schade
en de opgeworpen fout; dat immers, telkens als de (litigieuze) · beslissing wordt
vernietigd wegens schending van een
vormregel (onpartijdige rechtbank, openbaarheid van de debatten, contradictoir

1076

HOF VAN CASSATIE

karakter van de behandeling van de
zaak, enz.) het moeilijk kan zijn om vast
te stellen dat de beslissing van het
rechtscollege dat de fout heeft begaan en
niet die welke de eerste beslissing gewijzigd, vernietigd, ingetrokken of herroepen heeft, noodzakelijk anders zou zijn
geweest indien de fout niet was begaan »
(Dalcq, J.T., 1992, p. 448); dat te dezen
vaststaat dat, zelfs indien het Hof van
Beroep te Brussel het faillissement heeft
ingetrokken, omdat het de vonnissen die
het hadden uitgesproken vernietigde en
het oordeelt dat daartoe bij het hof geen
vordering was ingesteld en het niet
ambtshalve uitspraak kon doen, de eerste eiseres zich wel degelijk in staat van
faillissement bevond op het tijdstip dat
de eerste rechters uitspraak hebben gedaan, dat ook al waren er geen grieven
van de eisers geweest in verband met de
samenstelling van de rechtbank, de eerbiediging van het recht van verdediging
en het beginsel van de openbaarheid van
de de batten, de eerste eiseres failliet was
en het niettegenstaande haar verzet zou
zijn gebleven; dat de rechtbank van
koophandel, telkens samengesteld uit andere magistraten, zowel op 1 februari
1982 als op 5 mei 1982 heeft geoordeeld
dat de eerste .eiseres had opgehouden te
betalen en dat haar krediet aan het wankelen was gebracht, op grond van nauwkeurige feitelijke gegevens die dit rechtscollege goedkeurt met de verduidelijking
dat, zelfs indien op het moment dat de
vennootschap voor de rechtbank verscheen de cheque van 60.000 frank uiteindelijk met likwiditeiten was betaald,
die cheque niettemin was geweigerd
door de bankier aan wie de schuldeiser
Samoka hem had aangeboden en dat de
rechtbank in die omstandigheid terecht
een van de aanwijzingen kon zien dat
het krediet aan het wankelen was gebracht; dat bovendien het openbaar ministerie, in zijn advies voor het hof van
beroep, uitdrukkelijk verklaarde dat aan
de faillissementsvoorwaarden was voldaan; dat de door het arrest van 16 december 1982 uitgesproken veroordeling
van de eerste eiseres in aile kosten
van de gedingen van de faillissementsprocedure, overigens, voor zover zulks nog nodig is, impliciet bevestigt dat de magistraten van het hof oordeelden dat de staat van faillissement
duidelijk was; dat zij, indien zulks niet
het geval was geweest, de Staat die kosten hadden doen betalen; dat de vergoedingsvordering van de eisers dus niet gegrond is;
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terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest vaststelt dat te dezen de rechterlijke beslissing houdende ambtshalve
faillietverklaring van de eerste eiseres
werd vernietigd bij het in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Hof van
Beroep te Brussel van 16 december 1982
dat de miskenning van de beginselen
van de openbaarheid en van het contradictoir karakter van de debatten heeft
gesanctioneerd; daaruit volgt dat de magistraten van de rechtbank van koophandel aldus de wettelijke beginselen hebben miskend die op het moment van hun
beslissing gevestigde normen waren die
zij moesten in acht nemen; zij derhalve
een onwettigheid hebben begaan (schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950, 96 (oud) van
de Grondwet, 2, 780, 3°, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, en miskenning
van de algemene rechtsbeginselen van
de openbaarheid en van het contradictoir
karakter van de gerechtelijke debatten,
en van het recht van verdediging); die inbreuken op beginselen en wettelijke bepalingen bij hen op zichzelf een fout
opleveren en aanleiding geven tot de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
verweerder van wie zij de organen zijn,
zonder dat bovendien moet worden nagegaan of die magistraten, met toepassing
van de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, uit onvoorzichtigheid, nalatigheid of gebrek
aan voorzorg hebben gehandeld; er immers eenheid bestaat tussen de begrippen onwettigheid en fout (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); verweerder dus burgerrechtelijk aansprakelijk is, behoudens
onoverkomelijke dwaling of enige andere
rechtvaardigingsgrond bij de magistraten; het bestreden arrest dienaangaande
vaststelt dat de wet praktisch geen enkele regel inzake ambtshalve faillietverklaring bevat, dat de praktijk op dit gebied
sterk is geevolueerd, dat het arrest van
19 december 1991 van het Hof van Cassatie geen enkele beoordeling bevat over
hetgeen een quasi-delictuele fout van een
normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat is; die vaststellingen niet impliceren dat de magistraten van de rechtbank
van koophandel een onoverkomelijke
dwaling hebben begaan of dat er sprake
was van overmacht of een andere grond
tot vrijstelling van aansprakelijkheid te
hunnen opzichte; dat hun eventuele goede trouw geen reden van verschoning is
voor hun fout (schending van de artikelen 1147, 1148, 1382 en 1383 van het Bur-
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gerlijk Wetboek); daaruit oak volgt dat
het bestreden arrest, dat heeft vastgesteld dat het Hof van Beroep te Brussel
in zijn arrest van 16 december 1982 heeft
beslist dat de magistraten van de rechtbank van koophandel de litigieuze onwettige handelingen hadden begaan, de
uitvoerbare kracht van dat arrest heeft
miskend; dat arrest van 16 december
1982 immers het vonnis van 5 mei 1982
van de rechtbank van koophandel heeft
vernietigd en het bij het vonnis van 1 februari 1982 uitgesproken faillissement
heeft ingetrokken (schending van de artikelen 2 en 28 van het Gerechtelijk Wethoek); het bestreden arrest aldus eveneens het absoluut gezag van gewijsde
van het arrest van 16 december 1982
heeft miskend voor zover dit de staat
van faillissement van de vennootschap
« Anca » heeft ingetrokken (schending
van de artikelen 2, 28, 26 van het Gerechtelijk Wetboek, 442, 454 van het Wethoek van Koophandel, en miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van het
absoluut gezag van de vonnissen inzake
faillietverklaring) en de bewijswaarde
van dat arrest heeft miskend; het immers, ten aanzien van verweerder, een
feitelijk vermoeden is van de onwettige
handelingen en fouten van de magistraten van de rechtbank van koophandel
(schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek); bovendien
de magistraten van de rechtbank van
koophandel, door hun miskenning van
de algemene rechtsbeginselen van het
openbaar en contradictoir karakter van
de gerechtelijke debatten en van het
recht van verdediging, die fundamentele
regels van de burgerlijke en handelsrechtspleging zijn, in elk geval verkeerd
zijn opgetreden op een wijze waarop een
omzichtig en zorgvuldig magistraat, in
dezelfde omstandigheden, dat niet zou
hebben gedaan; het vereiste van het bestaan bij de magistraten van een onvergeeflijke fout, dus van een zekere zwaarwichtigheid, eveneens de regels van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
schendt, daar een persoon voor elk, zelfs
gering, verkeerd optreden aansprakelijk
is (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de fout van een
magistraat waarvoor de Staat, op
basis van de artikelen 1382 en 1383
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van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk kan zijn in de regel bestaat in een gedraging die, ofwel
neerkomt op een verkeerd optreden
dat moet worden beoordeeld naar de
maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in
dezelfde omstandigheden verkeert,
ofwel, behoudens onoverkomelijke
dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt
van een nationaalrechtelijke norm
of van een internationaal verdrag
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op
een bepaalde manier wei iets te
doen;
Dat bovendien, wanneer de betwiste handeling, zoals te dezen, het
rechtstreekse voorwerp is van de
rechtsprekende functie, de Staat aileen aansprakelijk is als de Iitigieuze handeling door een in kracht van
gewijsde gegane beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een
gevestigde rechtsnorm;
Overwegende dat het bestreden
arrest zegt : dat de vernietiging van
het vonnis van faillietverklaring een
noodzakelijke maar niet voldoende
voorwaarde is om te besluiten dat
verweerder eventueel aansprakelijk
is; dat de fout concreet moet worden
beoordeeld naar de maatstaf van
een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde voorwaarden en omstandigheden van
tijd verkeert; dat de fout ook onderstelt dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van een gevestigde
rechtsnorm, dat wil zeggen van een
norm die gekend was op het moment dat de Iitigieuze jurisdictionele
handeling werd verricht en dat de
dwaling van de magistraat als kennelijk onvergeeflijk kan worden beschouwd, gelet op aile gegevens
waarover hij beschikte en met name
op de onbetwistbare stand van de
rechtspraak op dat tijdstip; dat inzake ambtshalve faillietverklaring, zoals uit de rechtspraak en de rechtsleer blijkt, de praktijk geweldig is
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geevolueerd vooral na de beslissing
waarvan de eisers beweren dat ze
hun schade heeft toegebracht, daar
de moeilijkheden van de eerste eiseres en de door haar gevoerde procedures ertoe hebben geleid dieper na
te denken over onderwerpen en beginselen waarover men het niet altijd eens was; dat er derhalve geen
sprake kan zijn van een foutieve gedraging van de rechters die de faillietverklaring ambtshalve hebben
uitgesproken, zelfs als hun beslissing als nietig is beschouwd;
Dat het arrest aldus vaststelt dat
er, ten tijde van de faillietverklaring, zowel in de rechtspraak als in
de rechtsleer een controverse bestand over de normen die van toepassing zijn op de procedure inzake
de ambtshalve faillietverklaring; dat
het bovendien oordeelt dat, gelet op
de stand van de rechtspraak op dat
tijdstip, de door de rechtbank van
koophandel gevolgde procedure niet
dusdanig van de gevestigde normen
afweek dat een normaal voorzichtig
en omzichtig magistraat had moeten
nalaten ze toe te passen;
Dat het arrest uit die vaststellingen en overwegingen, zonder scherrding van de door het middel aangewezen wettelijke bepalingen, heeft
kunnen afleiden dat er geen enkele
fout was begaan waarvoor verweerder aansprakelijk kon worden gesteld;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat de andere onderdelen betreft :
Overwegende dat de overwegingen van het arrest betreffende het
ontbreken van een fout waarvoor de
Staat aansprakelijk kon worden gesteld volstaan om de bestreden beslissing tot afwijzing van de verdering van de eisers naar recht te
verantwoorden; dat de in de andere
011derdelen van het middel aangevoerde grieven tegen de overwegingen van het arrest betreffende het
ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade,
derhalve zonder belang zijn;
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Dat die onderdelen niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
8 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter .:.... .
Verslaggever: de h. Verheyden - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Simont.
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KAMER -

8 december 1994

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLCSIE - BCRGER·
LIJKE ZAKEN (HAT~;DELSZAKE'\ Ell; SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) OVERWEGJ:'ifG
GEEN RECHTSGEVOLG.

2° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE ~ 0!1;VERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG - OVERGEMAAKT AAN EEN DERDE - TERl:GVORDERING- VOORWAARDE.

1° De rechter behoeft niet te antwoorden

op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt (1).
(Art. 97 (1831) Gw.)
2° Wanneer een onverschuldigd betaald
bedrag door de accipiens, zonder bedrag en tot betaling van een wettige
(1) Cass., 26 JUm 1989, AR nr 6633 (A.C,
1988-89, nr 629).
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schuldvordering, aan een derde wordt
overgemaakt, kan dat bedrag van die
derde niet worden teruggevorderd (2}.
(Art. 1235 B.W.)
(ASSl"BEL -.;.\'
T. :\JERCEDES BE:\,Z BEI.Ci!L\1 :\X)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. C.93.0488.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1993 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1235, 1376 tot 1381 van het Burgerlijk Wetboek en 97 (oud) van de
Grondwet,
doordat het arrest vaststelt: 1. dat de
diefstal van het voertuig van Del Pezzo
aileen maar geveinsd was en aan 1eemt
dat de betaling door eiseres van de verzekeringsvergoeding voor diefstal aan de
curator in het faillissement van Del Pezzo dan ook een onverschuldigde betaling
was, maar dat « de verzekeraar de terugbetaling ervan van Mercedes en niet van
de curator terugvordert »; 2. dat verweerster, met toepassing van artikel 20, 5°,
van de Hypotheekwet, als bevoorrechte
schuldeiser van Del Pezzo in de rechten
was getreden van de naamloze vennootschap Ima en zij, in die hoedanigheid,
van de curator van Del Pezzo, betaling
had gekregen van het bedrag van de verzekeringsvergoeding, maar niettemin de
tegen verweerster gerichte rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde ten belope van het
aan verweerster betaalde bedrag van de
verzekeringsvergoeding afwijst, op grond
dat : « Terugvordering van het onverschuldigd betaalde door eigen regels
wordt beheerst, ook a! gaat het beginsel
van de terugvordering uit van het begnp
verrijking zonder oorzaak. Er reeds werd
op gewezen dat de oorspronkelijke eiseres zich niet wenst te beroepen op verrijking zonder oorzaak, en zij aan de eerste
rechter zelfs verwijt dat zodanig begrip
ter sprake is gekomen hoewel het met
bet debat niets te maken heeft. Bij terugvordering van het onverschuldigd betaalde de solvens tegenover de accipi{ms

(2) Z1e Cass fr 12 mel 1987 Bull en eerste
deel, 1987 nr 146 biz 114
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staat, dat wil zeggen dat hij die de betaling heeft verricht (en niet om het even
wie zich heeft verarmd} staat tegenover
diegene die ze heeft ontvangen (en niet
om het even wie zich heeft verrijkt}. In
casu, de oorspronkelijke verweerster niet
de accipens van de door Assubel verrichte betaling is. Zij de accipiens is van een
andere betaling, met een eigen oorzaak :
te weten een bevoorrechte schuldvordering die door de curator is betaald omdat
de " grondslag " ervan te vinden is in het
actief van het faillissement. De curator
overigens noch de persoonlijke lasthebber van Assubel, noch de persoonlijke
lasthebber van Mercedes Benz Belgium
was. De curator het wettig orgaan is van
een uit een faillietverklaring volgens gelnstitutionaliseerde groepering. Hij zijn
specifieke bevoegdheden van de curator
- die bevoegdheden reiken verder dan
die welke de schuldeisers afzonderhjk
kunnen uitoefenen - strekt tot een efficiente verdediging van het onafhankehjk
geworden algemeen belang, zonder emg
verband met de persoonhJke belangen
van iedere schuldeiser. De curator noch
bij de ontvangst van het geld, noch bij
de betaling van de bevoorrechte schuldvordering namens en voor rekening van
een ander dan hemzelf heeft gehandeld;
wanneer het - zelfs onverschuldigd betaald bedrag van een wettige schuldvordering is overgemaakt, zij niet kan
worden teruggevorderd van diegene die
ze aldus heeft ontvangen (... ). Aldus
blijkt dat de rechtsvordering niet gegrond kan worden verklaard, vermits Assubel niet de solvens is van de door Mercedes Benz ontvangen betaling en Mercedes Benz niet de accipiens is van de
door Assubel verrichte betaling •,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
geen antwoord geeft op de condusie van
eiseres, waarbij deze betoogde dat de
rechtsvordering tot terugvordering van
het onverschuldigd betaalde niet enkel
kan gericht zijn tegen degene die feitelijk de onverschuldigde betaling heeft
ontvangen, maar ook tegen diegene die
voordeel heeft gehaald uit de onverschuldigde betaling, en niet ingaat op de stetling van eiseres volgens welke verweerster, als bijzonder bevoorrechte schuldeiser van het faillissement van Del Pezzo
« het geld rechtstreeks had kunnen ont
vangen van (eiseres) die, op 26 apr1l
1982, daartoe ten voordele van de N.V
Ima CharlerOI ee.. vergoedingskwitantJe
ter waarde van 309.373 frank had opge
maakt en doen tekenen door Del Pezzo
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(stuk nr. 56-(D van het strafdossier); dat
bedrag echter, op verzoek van de curator
en via hem aan verweerster is overgemaakt; die tussenpersoon niet noodzakelijk was, vermits de curator niet de vertegenwoordiger is van de bevoorrechte
en bijzondere schuldeisers »; en : « het
zonder belang is dat de curator, al dan
niet als lasthebber, de betaling voor rekening van (eiseres) heeft verricht; de
vraag of de curator bevoegd was om de
betalitig te verrichten niet terzake. doet,
vermits werd bewezen dat hij wiens geld
tot betaling heeft gediend, mag terugvorderen; de rechtsvordering moet worden
ingesteld tegen degene die het onverschuldigde bedrag rechtstreeks of onrechtstreeks heeft gekregen (of die profijt eruit heeft getrokken); de accipiens
derhalve (verweerster) is; indien aan een
vertegenwoordiger is betaald, de rechtsvordering alleen tegen de vertegenwoordigde kan worden gericht; (... ) indien is
betaald aan iemand die geen lasthebber
van de schuldeiser was, het betaalde aileen van hem kan worden teruggevorc
derd, tepzij de schuldeiser het ermee
eens was; het duidelijk is dat de N.V.
Mercedes Benz ermee akkoord ging; nog~
maals uit de aarigehaalde rechtsleer en
rechtspraak blijkt dat de kwestie van de tussenpersoon, in dit geval de. curator,
niet in de weg staat aan de rechtsvordering tot terugvordering van het onverc
schuld!gd betaalde, vermits bewezen is
dat de accipiens diegene is die rechtstreeks • uit . het onverschuldigd betaalde
profijt heeft getrokken » (schending van
artikel 97 (oud). van de Grondwet);
tweede onderdeel, zoals eiseres in haar
conclusie, met name om de in het eerste
onderdeel van het middel overgenomen
redenen, betoogde, de rechtsvordering
tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde niet alleen kan gericht
worden tegen degene die het onverschuldigd betaalde feitelijk heeft ontvangen,
maar ook tegen degene die voordeel
heeft gehaald uit de onverschuldigde betaling : zulks het geval was van verweerster aan wie de curator van Del Pezzo
het .door eiseres .gestorte bedrag van de
verzekeringsvergoeding voor diefstal had
overgemaakt tot betaling van de bevoorrechte schuldvordering van de N.V. Ima,
in wier .rechten verweerster was getreden; het arrest, door te beslissen dat terugvord,ering van het onverschuldigd betaalde alleen kan worden gevorderd van
degene die de betaling feitelijk heeft ontvangen, of in voorkomend geval de lastgeyer van laatstbedoelde aan wie die be-
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taling is overgemaakt, en dat er in geen
enkel ander gevai sprake kan zijn van
terugvordering, zelfs niet van terugvordering van degene die uit het onverschuldigd betaalde voordeel heeft gehaald, de regels inzake terugvordering
van het onverschuldigd betaalde, met name van de in het middel aangewezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek,
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
·Overwegende dat eiseres in haar
conclusie geen rechtsgevolg heeft afgeleid uit de beschouwing dat verweerster « het geld rechtstreeks had
kunnen ontvangen van (eiseres) die,
op 26 april 1982, daartoe ten voordele van de naamloze vennootschap
Ima Charleroi (... ) een vergoedingskwitantie had opgemaakt en doen
tekenen door Del Pezzo »;
Dat het hof van beroep derhalve
niet verplicht was erop te antwoorden;
Overwegende dat voorts, het arrest, met de in het middel weergegeven overwegingen, op de andere
conclusie van eiseres betreffende de
rol van de curator als tussenpersoon
antwoordt, door ze te verwerpen;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen
1378 tot 1381 van het Burgerlijk
Wetboek geen betrekking hebben op
de door eiseres aangevoerde grieven;
Dat het middel, in zoverre het op
die wettelijke bepalingen is gegrond,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat wanneer een
door de accipiens onverschuldigd betaald bedrag, zonder bedrog en tot
betaling van een wettige schuldvordering, aan een derde is overgemaakt, dat bedrag van die derde
niet teruggevorderd kan worden;
Dat te dezen, het arrest vaststelt
dat de verzekeringsvergoeding door
eiseres, de verzekeringsnlaatschappij, aan de curator over het faillissement van haar verzekerde is betaald; het terecht oordeelt dat ver-

- ________::_[
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weerster « een andPre betaling heeft
ontvangen, met haar eigen oorzaak,
ee11 bevoorrechte . schuldvordering
die door de curator is betaald omdat
de " grondslag " ervan te vinden is
in het actief van het faillissement »;
Dat verweerster, die van de curac
tor in bet faillissement ·van zijn
schuldenaar. de betaling heeft ontvangen van het financieringsbedrag
voor het voertuig waarop zij in ieder
geyal recht had, dus geen onverschuldigde betaling heeft gekregen;
·· Dat de 'begunstigde van de· onver~
schuldigde belaling trouwens geenszins verweerster is, zoals het middel
betoogt, maar de curator in het faillissement van de koper van het
voertuig, Wiens schuld werd betaald
door iemand die daartoe niet was
verplicht;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenorrien;

DRAGE:\ RECIITE:\ E:\ \'ERPLICHTI'\GE:\ 0:\DERWI.JS - GE:m:E:\TEJ.I.JK 0'\DER\\'l.JS.

De bepaling van art. 61, §. 1. eerste lid,
Financieringswet 16 jan. 1989, krachc
tens welke, tenzij in die wet anders
wordt bepaald, de gemeenschappen en
gewesten de rechten en verplich.tingen
van• de Staat overnemen met betrekking tot de bevoegdheden die hen zijn
toegekend bij de wet van 8 augustus
1988 tot w1jziging van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, regelt de rechtsopvolging tussen de genoemde overheden in het ·algemeen en is inede
toepasselijk op de bevoegdheden inzake onderwijs, die aan de gemeenschappen werderi overgedragen bij art.
59bis, § 2, 2', (oud) Gw., als gewijzigd
bij grondwetswijziging ~·an 15 juli 1988
(1).
.
'
(\"L\XIlSE (iE:IlEE'\SCJl.\1'
T. BEL(;]SCm: ST\.\T-' \ll\ \.\\ BE<;l\OT!\(;)

ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 december 1994 - 1" kamer ~ Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Nelissen
Grade.
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KA:\IER -

GEMEENSCHAP

9 .december 1994
EN

(A.R. nr. C.93.0028.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1992
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 17 van de
Grondwet, · zoals gewijzigd door de
Grondwetswijziging d.d. 15 juli 1988,
59bis. van· de Grondwet, zoals gewijzigd
door de Grondwetswijziging{m d.d. 24 ·december 1970, 17 juli 1980 en 15 juli 1988,
91bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
ingevoerd door artikel 14 van de wet van
8 augustus 1988, 61, inzonderheid § 1, lid
1 en laatste lid, en § 2 van de bijzondere
wet van 16 janmiri 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en
de gewesten, 1, 2 en 8 van de wet van 5
maart 1984 betreffende de saldi en lasten
van het verle'den van de gemeenschappen en gewesten en betreffende de mitionale economische sectoren, 2 van de wet
van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetge~

GEWEST · -

RECHTSOPYOLGI:\G VA'S DE STAAT DOOR GE
l\IEE:\SCHAPPE'S E;~;·· GEWESl'E!'i --'. OVERGE'

(1) Cass., 14 jum 1991, A.R nr 7042 (A.. C,
1991-92, nr 530):
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ving, 3 van dezelfde wet, zoals gewijzigd
door de· wet van 6 juli 1970 en 813 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de door
eiseres bij besluiten ingestelde vordering
in tussenkomst en vrijwaring tegen verweerde'r afwijst als ontoelaatbaar onder
het zeggen voor recht dat er ook verbintenisrechtelijke rechtsopvolging is van
verweerder door eiseres en verweerder
buiten zake stelt op grand van de motieven : « (Eerste in gemeenverklaring opgeroepen partij) vordert op aquilische
grand schadevergoeding wegens niet benoeming tot schoolhoofd van de in 1975
opgerichte gemeentelijke lagere school
te Nazareth. Onder punten 3.4 en 3.5 van
het arrest van 24 december 1991 heeft
het HoJ concluderend gesteld dat (eerste
in gemeenverk[aring opgeroepen partij),
gelet op zijn hogere dienst- en ambtsancienniteit, van rechtswege aanspraak
mocht maken op een dergelijke benoeming, en dat zulks werd verhinderd door
de foutieve gedraging zowel van de in
(tweede in gemeenverklaring opgeroepen
partij) als van de onderwijsdiensten van
verweerder. Nu uit voormeld arrest blijkt
dat er procesrechtelijk opvolging is tussen de (verweerder) en (eiser), rijst
thans de vraag of zulks ook het geval is
voor de materieelrechtelijke (in casu:
verbintenisrechtelijke
rechtsopvolging
(... ). Het Hof is van oordeel dat de
rechtsopvolging voiledig is en geldt zowel op het verbintenisrechtelijk als op
het procesrechtelijk vlak. Immers, uit de
onderlinge samenhang van een aantal
voorschriften (met name artikel 59bis
Grondwet, artikelen 57, 61 en 73 van de
financjeringswet van 16 januari 1989, en
artikel 14 van de bijzondere wet van 8
augustus 1988) dient te worden beslqten
dat artikel 61, § 1 van de financieringswet de rechtsopvolging in het algemeen
recht regelt in die zin dat ook de door de
Grondwet overgedragen bevoegdheden
inzake onderwijs onder de toepassing ervan vailen. In de lijn van de arresten
van het Hof van Cassatie van 14 juni
1991 ( ... ) hoewel die arresten zich eerder
op het procesrechtelijke dan over de verbintenisrechtelijke opvolging uitspreken)
en m:et Professor Andre Alen (" De
rechtsopvolging van de Staat door de Gemeenschappen en Gewesten ", T.B.P.,
1989, m' 7, 431 tot 445) neemt het Hof
aan dat er vanaf 1 januari 1989 (datum
van de mwerkingtreding van artikel
59bJ.s, § 2, eerste lid, 2° van de Grondwet,
zoals gew1jzigd bij grondwetsbepaling
van 15 juh 1988; tevens datum van in-
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werkingtreding van de financieringswe:t,
zie art. 82 van de bijzondere wet van. 16
januari 1989) een constitutieve en integrate verbintenisrechtelijke rechtsopvolging van de Staat door de Gemeenschappen en de Gewesten· tot stand is gekomen. Deze rechtsopvolging strekt zich
uit tot aile overgedragen bevoegdheden
(en artikel 61, § 1 van de financieringswet sluit de bevoegdheid inzake het onderwijs - toegekend bij Grondwetsbepaling - niet uit) en ook tot de civieltechtelijke aansprakelijkheid tengevolge van
fouten (onrechtmatige daden) die door
de Staat voor 1 januari 1989 werden begaan. Zulks blijkt duidelijk uit een passage van de voorbereidende werkzaamheden, waarnaar ook Alen verwijst (loco
citato, noot 102, p. 440); de heer Michel
vraagt of de Gemeenschappen of de Gewesten kunnen veroordeeld worden voor
de fouten die door de Staat begaan worden; de vice-eerste-minister antwoordt
bevestigend). Aileen voor de Iasten voorkomend uit de rechterlijke aanspraken,
die definitief zijn geworden v66r januari
1989, blijft de Staat nog aansprakelijk.
Vermits in dit geding op 1 januari 1989
nog geen definitieve eindbeslissing was
gewezen is er in hoofde van de Vlaamse
Gemeenschap niet aileen procesrechtelijke, maar tevens verbintenisrechtelijke
rechtsvopvolging. Sinds de door de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingestelde procedureregeling is de rechtsopvolging niet aileen integraal (voor de per 1
januari 1989 hangende gedingen over geschillen met betrekking tot de in 1988
overgedragen bevoegdheden) maar ook
constitutief (in die zin dat de Gemeenschappen en de Gewesten automatisch
in de plaats zouden treden van de Belgische Staat, ook als procespartij; (... )
Daaruit volgt dat de door de Vlaamf}G
GemE-enschap tegen de Belgischc Staat
ingestelde vordering tot vrijwaring eigenlijk als tussenvordering niet OILtvankelijk is zodat de Belgische Staat, oorspronkelijk procespartij, thans geen procespartij meer is en als dusdanig buiten
de zaak dient te worden gesteld "•

terwijl verweerder gehouden blijft tot
de verplichting de schadevergoeding te
dragen voor de schade veroorzaakt door
een door verweerder begane en vastgestelde ,onrechtmatige d<1ad, bij gebreke
aan overeenkomst of wettelijke bepaling
krachtens welke deze verbintems regelmatig is overgegaan naar een andere
schuldenaar; Krachtens artikel 61, § 1,
lid 1, van de bijzondere wet van 16 Ja
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nuari 1989 betreffende de financiering
van de gemeenschappen en gewesten eiseres met ingang van 1 januari 1989 enkel de rechten en verplichtingen van verweerder overneemt die betrekking hebben op de bevoegdheden die haar worden toegekend bij 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 op
1 januari 1989 hangende en toekomstige
gerechtelijke procedures; deze verwijzing
naar de bijzondere wet van 8 augustus
1988 betekent dat de geviseerde overname van rechten en verplichtingen door
eiseres met betrekking tot bevoegdheden
die aan haar worden toegewezen slechts
geldt op voorwaarde dat die wet van 8
augustus 1988 die bevoegdheden aan eiseres heeft toegekend; immers uit de
economie van genoemd artikel 61, en in
het bijzonder de opdeling in § 1 en § 2
ervan, de bedoeling van de wetgever
blijkt om een onderscheid te maken niet
op basis van de bevoegdheden toegekend
door enige wet en· deze toegekend door
de Grondwet, maar we! op basis van de
bevoegdheden waarop de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 toepasselijk is en deze waarop de wet van 5
maart 1984 toepasselijk is, welke laatste
geen betrekking heeft op de materie onderwijs; dethalve de bevoegdheidstoewijzing aan eiseres met irigang van 1 januari 1989 door artikelen 17 en 59bis van de
Grondwet inzake onderwijs, zoals deze
bepalingen gewijzigd werd door de
Grondwetsherziening d.d. 15 juli 1988,
niet tot gevolg heeft dat krachtens genoemd artikel 61, § 1, lid 1, van de bijzortdere wet van 16 januari 1989 eiseres
f!.1et ingang van 1 januari 1989 in de
rechten en verplichtingen uit het verleden van verweerder inzake onderwijs is
getreden; derhalve evenmin de bevoegdheidstoewijzing aan eiseres door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, waarop
de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 wei toepasselijk is doordat ze
ernaar verwijst, tot gevolg heeft dat eiseres met ingang van 1 januari 1989 in al
de rechten en verplichtingen uit het verleden van verweerder is getreden inzake
onderwijs, maar 'enkel, krachtens 14 van
de wet van 8 augustus 1988, dat een artikel 91bis, § 1, toevoegt in de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, in de · rechten en verplichtingen die uitstaans hebben met de
personeelsleden van het in artikPl 17 van
de Grondwet bedoelde onderwijs dat
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wordt ingericht door het Rijk, bedoeld
door de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving; deze laatste wet een
duidelijk onderscheid maakt in dE;! artikelen 2 en 3 tussen de onderwijsinstellingen van het officieel onderwijs die
enerzijds worden ingericht door het Rijk,
zijnde verweerder en deze die anderzijds
ingericht worden door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten of
enig ander publiekrechtelijke rechtspersoon, welke laatste groep krachtens artikel 3, lid 2, van die wet gebeurlijk ges~:~b
sidieerd wordt door verweerder; uit het
samenlezen van deze bepalingen · volgt
dat eiseres krachtens genoemd artikel
61, § 1, lid 1 niet de rechten en verplichtingen van verweerder overneemt per 1
januari 1989 met betrekking tot op die
datum hangende betwistingen aangaande verbintenissen uit onrechtmatige
daad begaan door verweerder v66r die
datum opzichtens het onderwijzend personeel van een onderswijsinstelling die
wordt ingericht door een gemeent~;
en terwijl, blijkens de sttikken vyaarop
Uw Hof regelmatig vermag acht te slaan,
in casu werd vastgesteld dat verwE>erder
bij het nemen van het koninklijk besluit
d.d. 8 december 1976 een onrechtmatige
daad heeft begaan die schade heeft berokkend aan eerste in bindend en gpmeenverklaring opgeroepen partij, doordat deze onrechtmatige daad rriede heeft
verhinderd dat deze partij benoemd
werd tot schoolhoofd in de nieuw ·opgerichte gemeentelijke school, waarvan
tweede in bindend en gemeenverklaring
opgeroepen partij de inrichtende macht
is; derhalve de verplichting de schadevergoeding te bE>talen aan eerste in bindend
en gemeenverklaring opgeroepen partij
voor de schade veroorzaakt door deze
v66r 1 januari 1989 begane onrechtmatige daad niet door eiseres is overgenomen bij gebreke aan enige overeenkomst
of wettelijke bepaling die dat gevolg
heeft;

en terwijl, ,krachtens artikel 61, § 1,
laatste lid, in geval van geschil over de
a! dan niet overname van de rechten en
verplichtingen van verweerder, eiseres
steeds, en dus in elke stand van het geding, verweerder bij de zaak kan betrek
ken, hetgeen overeenkomstig artikel 813,
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek bij
conclusie kan worden aange,bracht; eise
res bij conclusie neergelegd ter griffie
van het Hof van Beroep te Gent op 23
maart 1992 dergelijke tussenkomst aan
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bracht en vorderde dat verweerder haar
diende te · vrijwarEm voor alle door haar
betaalde . en eventueel nog te betalen
schadevergoeding om reden dat zij die
verplichting van verweerder niet moest
overnemen en ten laste nemen bij ·gebreke aan materieelrechtelijke rechtsopvolging;
zodat het bestreden arrest eensdeels
niet wettig de vordering in tussenkomst
en vrijwaring van eiseres tegen verweerder .ontoelaatbaar heeft verklaard, omdat
dergelijke vordering steeds in elke stand
van het geding kan worden ingesteld
door eiseres opzichtens verweerder, in
geval van geschil over de overname van
rechten en verplichtingen tussen eiseres
en verweerder, en dus ontvankelijk diende verklaard te worden (schending van
artikel 61, § 1, laatste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen
en gewesten en 813, inzonderheid lid 2
van het Gerechtelijk Wetboek) en ande.r"
deels niet wettig heeft beslist dat eiseres
oak verbintenisrechtelijk de verplichting
van verweerder heeft overgenomen om
eerste in bindimd en gemeenverklaring
opgeroepen partij te moeten schadeloos·
stellen voor de onrechtmatige daad door
verweerder begaan v66r 1 januari 1989,
omdat geen enkele wettelijke bepaling
deze overname voorschrijft (schending
van de aangehaalde bepalingen, behalve
artikel 813 van het Gerechtelijk Wethoek):

Overwegende dat uit d.e stukken
waarop het Hof verrrtag acht . te
slaan, blijkt dat: 1. R. Dhondt tegen
de gemeente Nazareth en verweer-.
der schadevergoeding heeft gevorderd omdat hij niet benoemd was
tot schoolhoofd van de gemeenteschool te Nazareth; 2. de Hechtbank
van Eerste Aanll~g te Gent, op grond
van de foutieve gedraging van de
gemeente als inrichtende macht en
van de onrechtmatigheid van het koninklijk besluit van 8 december
1976, bij vonnis ·van 8 s~ptember
1988, de . vordering principieel · gegrond he.eft verklaard; 3. naclat d~
gemeente Nazareth tegen dit vonnis
hoger beroep had ingesteld, R.
Dhondt bij dagvaarding van 15 ·april
1991 de Vlaamse Gemeenschap in
het . geding voor de . appelrechter
heeft betrokken; 4. het Hof van Be-
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roep te Gent bij tussenarrest van .24
december 1991 heeft vastgesteld dat
de Vlaamse Gemeenschap « procesrechtelijk. » de Belgische Staat had
opgevolgd; 5. de· Vlaamse Gemeenschap bij appelconclusie van 23
maart 1992 de Belgische Staat heeft
opgeroe'peri in tu.ssenkomst en vrijwaring; 6. het arrest i;>eslist dat die
laatste vordering niet ontvankelijk
was op grond dat de Vlaamse Gemeenschap zowel « procesrechte~
lijk » als « materieelrechtelijk , de
Belgische Staat had opgevolgd;
Dat deze .. laatste beslissing · door
het cassatieberoep wordt bestreden;
Overwegende dat artikel 61, § 1,
eerste lid, van de Financieringswet
1989 luidt : « Tenzij ip. deze wet anders wordt bepaald, nemen de Gemeenschappen en Gewesten de
rechten. en verplichtingen van de
Staat over die betrekking hebben op
de bevoegdheden die hen worden
toegekend bij de wet van 8 augustus
1988 tot wijiiging van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming det instellirige,n, met iribegrip
van de. rechten .en verplichtingen die
voortkomen uit hangende. en toekomstige gerechtelijke procedures »;
· Overwegende · dat de aangehaalde
wetsbepaling, andei's dan eiseres betqogt, de bevo~gdheid inzake het onderwijs die door artikel 5~bis, § 2,
eeFste lid, 2" (oud), van de Grandwet rechtstreeks aan ' de gemeenschapsniden ·is toegewezen, niet uitsluit;
.
Dat zu:lks volgt uit het aang~haal
de artikel 61, § 1, eerste lid, waarmee in beginsel, zoals blijkt uit § 2
van hetzelfde artikel, beoogd wordt
een onderscheid ·te maken, riiet tussen de wettelijke en de grondwettelijk toegekende bevoegdheden, maar
wel tussen de bevpegdheden waarop
de Firiand~ririgswet 1989 toepassing
vindt en die waarop de Financieringswet 1984 van toepassing bJijft;
Dat zulks . eveneens volgt uit de
opzet van de wetgever, die ertoe
heeft geleid dat de onderwijsbevoegdheden bij grondwetsbepaling
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en niet bij wet of bijzondere wet
werden toegekend, te weten : beperking van die bevoegdheden zoveel
mogelijk uit te sluiten;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.

Dat de omstandigheid dat artikel

9 december 1994 - 1" kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Vero1.1gstraete - ,Gelijkluidende conclus~e van
de h. De Swaef, advocaat-generaal ·_ Advocaat: mr. Delahaye.

91bis van de wet van 8 augustus

1980; ingevoegd door de bijzondere
wet van 8 augustus 1988, bijzondere
maatregelen · oplegt betreffende de
overheveling van het personeel van
het onderwijs ingericht door het
Rijk, er niet aan in de weg staat dat
voor personeelsleden van het onderwijs ingericht door de gemeenten,
de algemene regel van het genoemde artikel 61, § 1, blijft gelden;
Dat de bevoegdheid betreffende
bet onderwijs derhalve moet worden
aangemerkt als toegekend bij de
wet van 8 augustus 1988;
Overwegende dat bet onderwerpelijk geding, volgens de niet betwiste
vaststelling van bet arrest, de civielrechtelijke aansprakelijkheid betreft
van de Staat in verband met de uitoefening door de Staat v66r 1 januari 1989 van zijn bevoegdheid inzake
onderwijs in een op 1 januari 1989
nog hangend geschil;
Dat de appelrechter derhalve wettig beslist · dat eiseres verbintenisrecbtelijk de verplicbtingen van de
Staat beeft overgenomen;
Dat bet middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat, nu bet arrest
wettig beslist dat eiseres de verplichtingen van verweerder beeft
overgenomen en dat de vordering in
vrijwaring moet worden afgewezen,
bet middel, in zoverre het gericht is
tegen de beslissing van de appelrecbter dat de vordering in tussenkomst en vrijwaring door eiseres ingesteld niet toelaatbaar is, niet tot
cassatie kan leiden en derbalve niet
oritvankelijk is;
Overwegende dat, gelet op de ver~
werping van de voorziening, de vordering tot bindendverklaring geen
bestaansreden meer beeft;
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KA:\IER -

9 december 1994

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKE:\1 (WET
15 Jt::\l 1935) - VOX:\ISSE:\1 Di ARRESTE:\1,
:\IETIGHEDE:\1 - Bt:RGERLIJKE ZAKE:\1 J~;;!ETIG VOX:I:IS APPELRECHTER - :I:IET
OPGEWORPEN NIETIGHEID - l\OIET LOL"TER
VOORBEREIDEND EN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN ARREST -· OVER:I:El\IIXG DER REDEl\;E:>i VA:>i BEROEPEN VO:>i:>i!S.- GEVOLG.

De nietigheid van een vonnis wegens
schending van de Taalwet Gerechtszaken is gedekt door het op tegenspraak
gewezen en niet louter voorbereidend
arrest, als bedoelde nietigheid in boger
beroep niet werd opgeworpen en· het
arrest, al neemt het de· redenen van
het beroepen vonnis over, ze!f iiiet aan
een andere nietigheid lijdt dan die van
het beroepen vonnis (1). (Art. 40 Taal'.
wet Gerechtszaken.)
(1) Zie Cass., 28 juli 1953, (A.C., 1953, 814); 17
mei 1978 (ibid., 1978, 1096 en de noot J.V.); 1 ·
feb. 1994, A.R. nr. P.93.0027.N (ibid., 1994, nr..
58).
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(EBACO IXT. :"i.V. T.

W.~l.

D"HEEDE:'\E}

ARREST

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 11 september 1991
en 21 oktober 1992 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 2, 24, 37
en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken en
voor zoveel als nodig 780 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet bestreden arrest van 11
september 1991, rechtdoende op de hogere beroepen van beide partijen, oordeelde dat met betrekking tot de orders 5520
en 5521, in tegenstellmg tot hetgeen eiseres aanvoerde, wel degelijk een overeenkomst was tot stand gekomen, daartoe
onder meer, na in zijn feitenrelaas de in
bet Engels gestelde orders evenals een
aantal in bet Engels gestelde telexen letterlijk te hebben aangebaald, de overwegingen van de eerste recbter overnemende, die in bet vonnis a quo, gewezen op
19 mei 1939, ter zake stelde : « In een
eerste instantie werpt de N.V. Ebaco op
dat geen overeenkomst tussen partijen
en tot stand kwam: "Deze orders zijn
niets anders dan 'bestellingen ', of nog :
'gezien eiseres nooit de bestelbon ondertekende '. Op dit laatste argument repliceert de N.V. W.M. D'Heedene zonder
verder te worden tegengesproken, dat in
het verleden nooit de ondertekende be<>telbons werden teruggestuurd; inderdaad ligt een dergelijk voorbeeld niet
voor, daar waar er wel eigen orderbevestigingen van de N.V. W.M. D'Heedene
voorliggen. Het verdere verweer strookt
alvast niet met de eigen houding van de
N.V. Ebaco : met telex van 04/11/1985
verzoekt zij ' pis hold shipments for orders 5520, 5521' (cfr. stuk nr. 8 eiseres),
met telex van 12/12/1985 berbaalt zij dit
verzoek (Cfr. stuk nr. 10 eiseres) om ten;;lotte met telex van 22/01/1986 de bestelhng af te zeggen (Cfr. stuk nr. 11 eisere5) : 'pis cancel the orders 5520 and
5521. '), hetgeen volkomen irrelevant ware geweest mocht er geen koop-verkoop
zijn tot stand gekomen; deze laaste telex
volgt trouwens op bet verzoek van de
N.V. W.M. D'Heedene met telex van
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20/10/1985 om nadere instructies voor
verscheping. Hoe dan ook erkent de N.V.
Ebaco duidelijk dat de koop-verkoop tot
stand kwam, waar zij met telex van
27/01/1986 herbaalt dat de orders werden
afgezegd ' because you sold to same
client 2 containers yourself'. (Cfr. stuk
nr. 10 verweerster). Dit verweer faalt
dan ook volkomen" >>,

terwijl overeenkomstig artikel 37 van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerecbtszaken de vonnissen
en arresten op straffe van nietigbeid gesteld worden in de taal van de recbtspleging; Iuidens artikel 24 van genoemde
wet de beslissing in graad van boger beroep in de taal waarin de bestreden beslissing is gesteld, dient te worden gewezen, te dezen in bet Nederlands, taal der
rechtspleging; een akte wordt geacht aan
deze voorwaarde te vuldoen, zelfs indien
zij anderstalige vermeldingen bevat, indien aile vermeldingen, vereist voor baar
regelmatigbeid, zijnde de bij artikel 780
van bet Gerechtelijk Wetboek bepaalde
elementen, in de taal der recbtsplegib.g
werden gesteld; uit voornoemde wetsbepaling volgt dat voor de regelmatigheid
der gerechtelijke beslissing o.m. is vereist dat de redenen en bet beschikkend
gedeelte uitsluitend in deze taal zijn gesteld; de letterlijke aanhaling in de akte
van een stavingsstuk, gesteld in een andere taal dan deze van de rechtspleging,
aanbaling die een motief van de beslissing ui tmaakt, zodoende de beslissing
door een nietigheid aantast, tenzij in de
akte een vertaling van dit stuk dan wei
de zakelijke inhoud ervan wordt weergegeven; te dezen bet bestreden arrest de
beslissing, dat met betrekking tot de orders 5520 en 5521 een overeenkomst was
tot stand gekomen, onder meer stoelt op
de overwegingen van de eerste recbter,
die tot dit besluit kwam op grond van de
inboud van de in bet Engels gestelde en
Ietterlijk aangebaalde telexen van 4 november 1985, 12 december 1985, 22 januari 1986 en 27 januari 1986, waarvan
sommige door bet bestreden arrest sub
nr. 3 in bet Engels worden bernomen,
zonder van deze stukken een vertaling
in zijn beslissing op te nemen of biervan
de zakelijke inboud weer te geven, zodat
bet bestreden arrest van 11 september
1991, dat mede op voormelde in bet Engels gedane aanbalingen is gesteund
zonder vermelding van enige vertaling of
weergave van de zakelijke inboud der
stukken, door een nietigbeid is aangetast
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en dienvolgens de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de in het middel bedoelde nietigheid noch voor de
appelrechters is ingeroepen, noch
ambtshalve door hen werd opgeworpen;
Overwegende dat, krachtens artikel 40 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken, elk niet zuiver voorbereidend
arrest dat op tegenspraak werd gewezen, de nietigheid dekt van het
exploot en van de overige akten van
rechtspleging die het arrest zijn
voorafgegaan;
Overwegende dat het arrest dat
wegens beweerde schending van de
wet op het gebruik der talen in gerechtszaken niet met een andere
nietigheid behept is dan die van het
beroepen vonnis, op tegenspraak
werd gewezen en niet zuiver voorbereidend is;
Dat het overnemen door het arrest van de redenen van het beroepen vonnis, hieraan geen afbreuk
doet;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : schending van artikelen 2, 24, 37
en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik (der talen) in gerechtszaken en
voor zoveel als nodig 780 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 21
oktober 1992, rechtdoende op de hogere
beroepen van beide partijen, het bestaan
van een exclusiviteitsrecht in hoofde van
eiseres verwerpt, op volgende gronden :
« Het is niet bewezen dat op het ogenblik, dat voornoemde orders geplaatst
werden, (verweerster) ertoe gehouden
was een exclusief recht van (eiseres)
voor verkoop van de in de orders bedoelde tapijtjes te eerbiedigen. Het blijkt dat
de kwestie van het exclusief recht nog
tussen partijen ter discussie is gekomen
nadat Alex Comer, een personeelslid van
(verweerster), in een telex van 27.11.1984
had gesteld dat (eiseres) voor de tapijtjes
Tudor, Tulipe en Bukhara exclusiviteit
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had. (Verweerster) stelt dat Alex Comer
niet de bevoegdheid had om dergelijke
exclusiviteit toe te kennen. Het is aannemelijk dat dit de reden was waarom de
kwestie van de exclusiviteit later weer te
sprake . is gekomen in telexberichten,
waarvan (eiseres) de echtheid in twijfel
trekt, zonder reden en tevergeefs. In aile
geval heeft (eiseres) bij telex van
28.01.1985 uitdrukkelijk gevraagd aan
(verweerster) of zij het exclusief recht
aanvaardde of niet (stuk 43 van verweerster).
In dat telexbericht liet (eiseres) aan
(verweerster) weten dat zij had ondervonden dat (verweerster) op de markt
van het Midden-Oosten ook rechtstreeks
de tapijtjes, waarop zij meende een exclusief recht te hebben, leverde. Uit de
telex van 29.02.1985 ( ... ) blijkt duidelijk
welke keuze (verweerster) deed, vermits
ze daarin stelt dat ze het betreurt onmogelijk een exclusief recht te kunnen geven. In feite herhaalde ze gewoon haar
vroegere stelling, die reeds duidelijk te
lezen stond in een vorige telex van
26.02.1985 ( ... ) namelijk als volgt: "however, let is be clearly understood that the
fact that we sell the design-cards of above mentioned designs to you does not deprive us from the right to sell the same
designs anywhere and anytime". Dit
standpunt heeft niet belet dat (eiseres)
nadien nog orders plaatste alhoewel ermee gedreigd was dat niet meer te doen,
zoals er ook mee gedreigd was geplaatste orders af te zeggen, hetgeen ook niet
blijkt gebeurd te zijn »,

terwijl overeenkomstig artikel 37 van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken de vonnissen
en arresten op straffe van nietigheid gesteld worden in de taal van de rechtspleging, hetzij in graad van hoger beroep in
de taal waarin de bestreden beslissing is
gesteld, met name in het Nederlands;
een akte wordt geacht aan deze voorwaarde te voldoen, zelfs indien zij anderstalige vermeldingen bevat, indien aile vermeldingen vereist voor haar regelmatigheid, zijnde de bij artikel 780 · van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde elementen, in de taal der rechtspleging werden gesteld; uit voornoemde wetsbepaling volgt dat voor de regelmatigheid der
gerechtelijke beslissing o.m. is vereist
dat motieven en beschikkend gedeelte
uitsluitend in deze taal zijn gesteld; de
letterlijke aanhaling in de akte van een
stavingsstuk, gesteld in een andere taal
dan deze van de rPrht<:nl<>ging, aanha-
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ling die eert motief van de beslissing uit~a<l:kt, ~odoende de beslissing door een
metlghe1d aantast, tenzij in de akte een
vertaling van dit stuk dan wel de zakeJijke inhoud. ervan wordt weergegeven;
te dezen het bestreden arrest tot verwerping van de door eiseres ingeroepen exclusivi_~eit zich on?er meer beroept op de
letterhJke aanhalmg van de in het Engels gestelde telex van 26 februari 1985
z~nd_er hiervan een vertaling in de be~
shssmg op te nemen dan wel hiervan de
zakelijke inhoud weer te geven; zodat
het bestreden arrest van 21 oktober 1992
dat mede op voormelde in het Engels ge~
dane aanhaling is gestoeld, zonder vermelding van enige vertaling of weergave
van de zakelijke inhoud van het betrokken stuk, door een nietigheid is aangetast en dienvolgens de in hef middel aangehq.alde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het middel valledig ervan uitgaat dat de zakelijke
inhoud van het bericht van 26 februari 1985 niet in het arrest is
weergegeven;
Dat het arrest evenwel beslist dat
dit laatste bericht inhaudelijk hetzelfde was als dit van 29 februari
1985 waarvan het arrest de inhaud
in het Nederlands weergeeft;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres. in
de kosten. ·
9 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter_ : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzltter - Verslaggever: de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Geinger .en De Gryse.
·
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9 december 1994

KA:\IER -

GEMEENSCHAP

EN

GEWEST

RECHTSOPVOLGIXG VAX DE STAAT DOOR GEMEE~SCHAPPE~ E~ GEWESTE~ RECHTEC\i
E~ VERPLICHTIXGEC\i BETREFFEXDE OYERGEDRAGE:'-1 GOEDERE~ - 0'\BEVAARBARE WATERLaPE~ HA~GE~DE GERECHTEL!JKE
PROCEDl:RES.

Uit art. 57, § 5, Financieringswet 16 jan.
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, waaronder de
onbevaarbare waterlopen, de Belgische
Staat enkel schuldenaar blijft van de
verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 dec. 1988
kracht van gewijsde had (1).
(BELGISCHE STAAT --Ml:-1. V. VERKEERSWEZE:'Ii
EN OVERHEIDSBEDRIJVE~ T. DE LAET E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0103.N)

HET HOF; - Gelet ap het bestreden arrest, ap 29 juni 1992 door het
Haf van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over bet middel, gesteld als volgt :
schending vande artikelen 57, in het bijzonder §§ 2, 4 en 5, en 61, § 1, eerste alinea, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en _gewesten, 6, § 1,
X, 1" en 2", van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, en voor zoveel als nodig artikel
1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen het hager beroep van eiser ongegrond verklaart en het beroepen vonnis
be:restigt waarbij eiser in zijn hoedanigheld van bewaarder -van een gebrekkige
zaak, t.w. een duiker aan. de Wielebeek,
.

.

(1) Cass., 11 junt 1993,' A:R. nr. 7938 (A.C.,
1993, nr. 279), en 20 mei 1994, A.R. · nr. 8236
(ibid., 1994, nr. 255). ·
.
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werd veroordeeld tot betaling aan eerste
verweerders van een schadevergoeding
van 878.100 BF, en tot betaling aan tweede verweerster van een schadevergoeding van 143.585 FB, telkens te vermeerderen met de . vergoedende intresten
vanaf 12 april 1985 tot op 7 april 1987,
met de gerechtelijke intresten tot op de
dag van volledige betaling, en met de gedingkosten,
terwijl overeenkomstig artikel 57, § 5,
van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de
gemeenschappen en gewesten, de gewesten de reehten en verplichtingen van de
Staat overnemen betreffende de hun
krachtens dit artikel overgedragen goederen, met inbegrip van .de rechten en
verplichtingen verbonden aan hangende
en toekomstige gerechtelijke procedures;
dat overeenkomstig artikel 61, § 1, eerste
alinea, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de gemeenschappen en de gewesten,
de gewesten, tenzij in deze wet anders
wordt bepaald, de rechten en verplichtingen overnemen van de Staat die betrekking hebben op de bevoegdheden die
hun worden toegekend bij de wet. van 8
augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dit met inbegrip van ·de rechten en verplichtingen
die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures; dat
bet Vlaams Gewest krachtens artikel 6,
§ 1, X, 2", van de· bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen « wat de openbare werken en bet
vervoer betreft » met ingang van 1 januari 1989 bevoegd is voor « de waterwegen en hun aanhorigheden »; dat onder
« waterwegen » moet verstaan worden
''' de waterlopen en de kanalen en alles
wat nodig is voor bet beheer en de exploitatie ervan (dus oak bijvoorbeeld uitbaggering); dat de « aanhorigheden » van
de waterweg « deze elementen zijn, die
de waterweg in stand houden en bijdragen
tot de waterhuishouding (... ) • (Gedr.St.,
Kamer, B.Z., 1988, nr. 516/1, 13 e.v.); dat
ingevolge artikel 57,§ 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de geme{mschappen
en de gewesten, de roerende en onroerende goederen van de Staat, zowel behorend tot bet openbaar als tot bet privaatdomein, die ressorteren onder de
bevoegdheid van de gewesten krachtens
artikel 6, § 1, X; van voornoemde wet
van 8 augustus 1980, worden overgedragen aan bet gewest naar gelang van hun
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Jigging;. dat overeenkomstig artike~ 57,
§ 4, va~;t de bijzondere wet van 16 januari
1989 b¢treffende de financiering van .de
gemeei;tschappen en de gewesten die
overdracht van rechtswege wordt uitgevoerd en zonder verdere formaliteiten
van rechtswege tegenstelbaar is aan der~
den, vanaf de inwerkingtreding van de
wet, zij'nde 1 januari 1989 (artikel 89 van
de bijz6ndere financieringswet); dat aan
bet Vlaamse Gewest, bevoegd voor . de
waterw.egen en hun aanhorigheden, dientengevoige vanaf 1 januari 1989 van
rechtsWe,ge de Wielebeek werd overge~
dragen, ·en bet Vlaamse Gewest · is getre~
den in de rechten en verplichtingen dienaangaaride van· de Belgische Staat; dat
bet Vlaamse Gewest inzonderheid is ge~
treden in de rechten en verplichtingen
van eiser verbonden aan bet bij bet bestreden arrest beslecht. geschil; dat bet
inderdaad gaat om een hangende gerechtelijke procedure· nu op 31 december
1988 geen in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing is tussengekomen; bet hof van beroep derhalve. door
eiser te veroordelen daar ·waar het
Vlaamse Gewest in zijn rechten en verplichtingen is getreden de in bet middel
aangeduide wetsbepalingen die· de openbare orde raken, schendt :

Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis bevestigt dat vaststelt dat de verweerders de Belgische Staat hebben gedagvaard op
grond dat een gebouw dat hun eigendom is of dat zij uitbaten, op 12
april 1985 werd getroffen door wateroverlast afkomstig van de achterliggende beek; dat dit vonnis beslist
dat de schade te wijten is aan de gebreken van een duikerhoofd dat
door de Staat was aangelegd en
toen onder zijn bewaring was; dat
het vonnis de Staat op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wethoek veroordeelt de geleden schade
te betalen;
Overwegende dat de gewesten, ingevolge het bepaalde in artikel 61,
§ 1, eerste lid, van de Financieringswet van 16 januari 1989, tenzij in
deze wet anders wordt bepaald, de
verplichtingen hebben overgenomen
die betrekking hebben op de bevoegdheden die hun zijn toegekend
bij de wet van 8 augustus 1988 tot
wijziging van de bijzondere wet van
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S augustus 19SO tot her.vorming der
instellingen, met in be grip van .de
verplichtingeh die voortkomen uit
hangende gerechtelijke procedures; .
Dat artikel · 61, § 2, van de voor::noemde Financieringswet bepaalt
dat de artikelen 1, 2 en S van de wet
van 5 maart 19S4 betreffende de sal"
di en lasten van het vededen van de
gemeenschappen en ·gewesten eri
betreffende de nationale economische sectoren, van toepassing blijven, voor zover zij verwijzen riaar
aangelegenheden bedoeld l;lij cie bij7
zondere wet van s augustus 19SO tot
hervorming der instellingen en bij
de wet tot oprichting van gemeenschaps- en gewestelijke instellirigen,
gecoordineerd op 20 juli 1979, zone
der dat rekening wordt · gehoudi:m
met de wijzigingen die in deze. wetten zijn aangebracht na de inwerkingtreding van voornoemde wet
van 5 maatt 19S4;'
Dat de in het voren bedoelde arti~
kel 61, § l, van .de Financieringswet
bepaalde rechtsopvolging aldus bepe~kt is tot de bevoegdheden die
aan de •gemeenschappen en gewesten werden overgedragen bij voornoemde wet van S augustus 19SS;

Dat, overeenkomstig artikel 6, § 1,
so, van de bijzondere wet van 8
augustus l9SO, de gewesten bevoegd
zijn voor de landbouwhydraulica en
de onbevaarbare waterlopen; dat de
voornoemde wet .van S augustus
19SS de bevoegdheid voor de aangelegenheden van « landbouwhydqmli~
ca en de onbevaarbare waterlopen ,
niet aan het gewest heeH overgedragen, zodat de rechtsopvolging l;ledoeld
artikel 61, § 1, te dezen niej;
kon worden vastgesteld door . de
appelrechters;
Overwegende evenwel dat, krachtens artikel 57, § 2, van de Financieringswet van 16. januari 1989, de
goederen van de Staat cUe ressorte,
ren onder de bevoegdheid van de
gewesten krac}).tens artikel · •6, § 1-,
III, so, van de bijzonciere we~ van S
augustus 19SO en die in het Vlaamse
Gewest zijn geleden, aan het Vlaa:in- ,

III,

in
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se Gewest zonder vergoeding worden· overgedragen;
· Dat, krachtens artikel 57, § 5, eerste lid, van die· Financie:dngswet, de
gemeenschappen en de gewesten de
rechten·en·de verplichtingen overnerhen van de· ·staat ·betreffende de
h€m krachtens dit artikel overgedragen goederen, met inbegrip van de
rechten en verplichtirigen verbonden
a an ·hangende · en toekomstige gerechtelijke procedures; dat, krachtens artikel 57, § 5, tweede lid, de
Stl:\at echter de verantwoordelijk~
heid blijft dragen voor de verplichtingen waarvan de betaling of de
uitvoering ·. kon worden geeist voor
de eigendbmsciverdracht wat de goederen betreft waarvan sprake is in
dit artikel; ·
··
Dat, wanneer een gerechtelijke
prdcedure hangende is inzake de
verplichtingen die in rechtstreeks
verbartd staan met de aan de gewesten .overgedragen goederen, te dezen
de onbeva.arbare. waterlopen, de
Staat enkel schuldenaar blijft van
de verplichtinge~. waarover v66r 1
januari 19S9 een in kracht van gewijsde gegane beslissing was gewezen; .·
Dat het arrest dat ria die· laatste
datum de Staat, als bewaarder .van
de onbevaarbare waterloop, veroorc
deelt de gevolgen van de overstroming te dragen,. artikel 57, § 5, van
de Financieringswet schendt;
Dat ·het ·rrtidciei 1n zoverre gegrond
is;

Om die redeneri, 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.
9 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Veroug-
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straete --,-_ Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat~generaal ,--'- Aqvocaat: mr .. Verbist.
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6° RECHTEN VAN DE MENS

JNTERNATIONAAL VERDRAG BCRGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN - ART. 23.2 - RECHT TE
HL'WEN - HL'WELIJK - DCCRZAME ONTWRICHTING - ONTBI!\iDING.

7° HUWELIJK -

RECHT TE HL'WEN DCCRZAME .ONTWRICHTJ:IiG - ONTBINDING.

8° VERDELING ·

HCWELIJKSGEMEENSCHAP - VORDERI:\G TOT VEREFFENING EN
VERDELI'\iG - ECHTSCHEIDI:\G - BELA:IIG.

9° HUWELIJKSVERMOGENSTELSELS
ALLERLEI - VORDERI:IIG TOT VEREFFENING EN VERDELING - ECHTSCHEIDDIG BELANG.
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10° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
KA:>.IER -

9 december 1994 ··

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDI:'><GSPROCEDl"RE- VERA'\DERI:'o<G VA'\ FEITELIJKE SCHEIDI:'o<G (VA:'>< EEN ZEKERE
Dl"l"R) HL'WEL!JK - DlTRZA:\lE ONTWRICHTDIG - TIJDSTIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CO!'icu:sm ---: BL'RGERLIJKE ZAJ<:EN (HANDELSZAKE!'i EN SOCIALE
ZAKEN l'\BEGREPE'\) - VERZOEK 0~1 PERSOO'\LIJKE VERSCHIJ'\I'\G - PCNT VA!'i DE
VORDERING - AFWIJZI:iiG ZO'\DER OPGAVE
VAN REDENEN.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTE!'i VAlli DE MENS - ART. 8 RECHT OP EERBIED!GI'IiG VA!'i PRIVE~ EN GEZINSLEVE:\i - HL'WELIJK - DCCRZAME ONTWRICHTI:.iG - O:'><TBI'\DI\G.

4° RECHTEN VAN DE MENS.NATIONAAL VERDRAG
POLITIEKE RECHTE'\i '\1!!\iG Y \'\ RET GEZI'\i
Zi\:\U; ;')'1/TWR!CHTI'\L;

1° De duurzame ontwrichting van het

huwelijk hoeft niet· te bestaan bij de
aanvang van de feitelijke scheiding (1}.
(Art. 232, eerste lid, B.W.).
2° Het verzoek om .de persoonlijke ver-

schijning van de partijen te bevelen is
geen punt van de vordering en de
rechter hoeft niet de redenen op te geven waarom hij afwijzend beschikt (2).
(Art. 1138, 3°, Ger.W.; art. 149 (nieuw)
G.W.)
3°, 4°, 5o, 6o en 7° Wanneer de rechter de

duui'zame ontwrichting van het huweJijk vaststelt en op die grand de ontbin. ding van het huwelijk toestaat, doet hij
geen afbreuk aan het recht te huwen en
mengt hij zich niet in' het prive- en
gezinsleven van de echtgenoten; het
recht te hi.Iwen impliceert niet het recht

l"<TER-

BURGERRECHTEN EN
ART 23.1 - BESCHER,
- Hl~ELIJK - DCCR- 0:'-'TBI'\DI':\G:

5° RECHTEN VAN DE MENS -

T.A.V. DE GOEDERE:'>i - VORDERI:-IG TOT VER. EFFENI:'VG EN VERDELI:'VG - BELANG.

:VER
DRAG RECHTE!'i '\'.-\!\ DE ME'\S - ART 12 RECHT TE Hu"V.'E'\ -- HL"V.'ELI.JK - Dl:CRZA
:\l'E ONTWIUCHTING~ ~ ONTalNDI!'iG

{1) Er wordt aangenomen dat de duurzame
ontwricbting van bet buwelijk moet bestaan
op bet ogenbhk van bet inleiden van de eis tot
e.Gbtscbeidmg (zie G. BAETE~IAX, Personen- en
gezinsrecht, nr. 4771, en 01·erzicht 1·an bet
personen- en gezinsrecht, nr 813.2·, C. De. Bt:s
SCHERE, Comm. Personen- en fanuilerecht, I,
RW., art. 232; nr 46).
(2) Cass. 1 jum 1989, A.R nr 6554 (.--\ C,
1988·89, nr 564)
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om gehuwd te blijven tegen de wil in
van de andere echtgenoot (3). (Art. 232
B.W.)
8°, go en 10" De vordering tot verf}ffening

en verdeling van de huwelijksgemeenschap verliest haar belang niet qoordat
de uitvoering van de beslissing over
die vordering afhankelijk is \Tan de
overschrijving van de echtschei(jing in
de registers van de burgerlijke' stand
(4). (Art. 1278 Ger.W.)
(V ...C ... T.

~I...)

ARREST

(A.R. nr. C.94.0022.N) ·
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september: 1993
dt?or. het Hof van Beroep te Brussel
geW(;!zen;
Over het eerste middel, gesteld. als
volgt: schending van de artikeli'm 232,
eerste lid, van .het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest de echtscheiding overeenkomstig artikel 232 van het Burgerlijk Wethoek toestaan op grand van de volgende
overwegingen : « dat, gelet op het aanhoudend samenwonen van (verweerder)
met een andere vrouw, er geen kans bestaat dat de echtgenoten zich opnieuw
zouden verzoenen; dat de omstandigheid
dat (verweerder) bij gerechtelijke beslissing gemachtigd werd de kantoren van
zijn onderneming in de echtelijke waning te behouden en deze te betreden te
dezen geenszins doet vermoeden dat 'hij
toenadering zocht met (eiseres); dat zijn
levenswijze en meer bepaald het feit dat
hij met een jongere vrouw die zijn dochter had kunnen zijn samenleeft, erop
wijst dat het huwelijk ontwricht is »,

(3) Zie Cass., 17 nov. 1983, A.R. nr. 6915
(A.C., 1983-84, nr. 150); E.H.R.M., 9 okt. 1979,
Airey t. Ierland (serie A, vol. 32); J. VEu; en R.
ERGEC; Convention europeenne des dmits de
l'homme, nrs: 696 e.v.
·
·

(4) Art. 1278 Ger.W,, werd gewijzigd door
art. 19 wet 30 juni 1994 houdende wijziging
van art. 931 van het Gerechtelijk Wetboek en
van de bepalingen betreffende de pmc.edures
\'an echtscheiding.
.

Nr. 546

terwijl, eerste ·onderdeel, het tegenstrijdig is te beslissen enerzijds dat verweerder uit vrije wil machtiging vroeg
en bekwam om de echtelijke woning te
betreden en anderzijds te beslissen dat
verweerder geen toenadering met eiseres
zocht; het arrest derhalve, wegens die tegenstrijdigheid, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
97 van de Grondwet);
en terwijl, tweede onderdeel, ieder van
de echtgenoten krachtens artikel 232,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de
echtscheiding kan vorderen wanneer zij,
hetzij bij onderlinge toestemming, hetzij
omdat een van hen het wil, sedert meer
dan vijf jaar feitelijk van elkaar gescheiden Ieven, en de rechter in dat geval de
echtscheiding kan toestaan wanneer het
huwelijk duurzaam ontwricht blijkt te
zijn; deze twee voorwaarden, en vooral
de wil feitelijk gescheiden te Ieven, niet
vervuld kunnen zijn wanneer verweerder
uit vrije wil wenste om nog dagelijks in
de echtelijke woning te komen, .hoewel
dit voor hem geenszins noodzakelijk of
onvermijdelijk was; de appelrechters derhalve niet de echtscheiding tussen partijen hebben kunnen toestaan (schending
van artikel 23, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, derde onderdeel, ieder van
de echtgenoten krachtens artikel 232,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de
echtscheiding kan vorderen wanneer zij,
hetzij bij onderlinge toestemming, hetzij
omdat een van hen het wil, sedert meer
dan vijf jaar feitelijk van elkaar gescheiden Ieven, en de rechter in dat geval de
echtscheiding kan uitspreken wanneer
het huwelijk duurzaam ontwricht blijkt
te zijn; de duurzame ontwrichting van
het huwelijk reeds bij de aanvang van
de feitelijke scheiding moet blijken; de
appelrechters derhalve, door de duurzame ontwrichting van het huwelijk te beoordelen op het ogenblik · van de uitspraak, artikel 232, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek schenden:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de aangevoerde
tegenstrijdigheid niet bestaat;
Dat het cinderdeel feitelijke grandslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
het Hof verplicht tot een onderzoek
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van feiten, waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvartkelijk is;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de in arti~~l
232, eerste lid, van het BurgerhJk
\\'etboek bedoelde du'urzame ontwrichting van het ·. huwelijk niet
moet bestaan bij de a:anvang van de
feitelijke scheiding;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Over het tweede middel, ·gesteld als
volgt: schendihg van de artikelen 1138,
3'' van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest geen uitspraak doeh over de
eis. eeh persoonlijke . verschij~ing v~n
partijen te bevelen die ~oor e1seres m
haar aanvullende conclus1e van 16 oktober 1992 werd geformuleerd,
. terwijl, eerste onderdeel, eiseres i_n
haar regelma:tig voorg_~legde con~lu_sie
eiste dat een persoonh]ke verschi]nmg
van partijen bevolen zou worden; de
appelrechters .derhalve door ?a te Jaten
uitspraak te doen over de e1s_. een persoonlijke verschijning van parti]en te bevelen artikel 1138, 3", van het Gerechtelijk Wetboek schenden;
en terwijl, tweede onderdeel, de app~l
rechters nalaten te antwoorden op het m
conclusie van eiseres regelmatig voorgedragen verweer naar luid waarvan « indien het (hof van beroep) twijfels mocht
hebben omtrent de al dan niet duurzame
ontwrichting van het huwelijk van partijen het aangewezen voorkomt de perso~nlijke verschijning van partijen te bevelen »; de appelrechters derhalve, door
na te laten de redenen op te geven waarom geen persoonlijke ve~schijning van
partijen werd bevolen, artikel 97 van de
Grondwet schenden :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het verzoek om
de persoonlijke verschijning van de
partijen te beyelen, geen punt is yan
de vordering in de zin van artlkel
1138, 3°, van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
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W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
niet dienden te antwoorden op de
conclusie van eiseres die betrekking
had op een veronderstelling, die gelet op hun beslissing, niet meer dienend was; ·
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Over het derde middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 8 en
12 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, 23, 1", en 23, 2",
van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechteh en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest de echtscheiding op grand
van vijf jaar feitelijke scheiding tussen
partijen toestaan,
terwijl, eerste onderdeel, eenieder
krachtens artikel 8 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundameritele Vrijheden en
krachtens artikel 23, 1°, van het lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten recht heeft op eerbie~i
ging van zijn gezinsleven; deze bepalmgen, die rechtstreekse gevolgen_ in de in"
terne rechtsorde hebben, verb1eden dat
de schuldige echtgenoot de echtscheiding
opdringt aan de onschuldige tegen haar
wil; eiseres zich in haar eerste conclusie
hevig tegen de echtscheiding verzette
door te wijzen op de immoraliteit van
de opgedrongen echtscheiding en te eisen dat de eis in echtscheiding op grand
van vijf jaar feitelijke scheiding ongegrond verklaard zou worden; de appelrechters in het bestreden arrest derhalve
de echtscheiding niet konden toelaten tegen de wil van eiseres (schending
van de artikelen 8 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
23, 1°, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten);
en terwijl, tweede onderdeel, mannen
en vrouwen van huwbare leeftijd krachtens artikel 12 van het Verdrag tot Be·
scherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden en krachtens artikel 23, 2°, van het lnternationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten het recht hebben te huwen
en een gezin te stichten; deze bepalingen
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geen theoretische, maar wei effectieve
rechten garanderen zodat deze bepaling
niet cilleen het recht te huwen garandeert, maar tevens het recht gehuwd te
blijven, minstens zolang de betrokken
echtgenoot niet met wederzijds goedvinden van beide echtgenoten een einde
wenst te stellen aan zijn huwelijk of
door zijn tekortkomingen aan de aangegane huwelijksverplichtingen zichzelf in
een objectieve toestand plaatst waardoor
de ontbinding van het huwelijk verantwoord kan zijn, zonder hetwelk het recht
het huwen niet effectief genoten kan
worden; de appelrechters derhalve niet
zonder schending van deze bepalingen
de echtscheiding tussen partijen konden
toestaan tegen de wil van eiseres :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter wanneer hij de duurzame ontwrichting
van het huwelijk vaststelt en op die
grand de ontbinding van het huwelijk toestaat, geen afbreuk doet aan
het recht te huwen en zich niet
mengt in het prive-leven en het gezinsleven van de echtgenoten;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het recht om
te huwen, bepaald in artikel 12
E.V.R.M., en erkend in artikel 23, 2,
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, niet het recht impliceert om gehuwd te blijven tegen de wil in van
de andere echtgenoot;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde .middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest de vordering van eiseres bijkomende onderzoeksmaatregelen te bevelen, afwijst op grond van de volgende
overwegingen : « dat het hof zich, te dezen, voldoende ingelicht acht over de respectieve inkomsten en lasten van partijen en dat geen verdere onderzoeksmaatregelen zich opdringen tot bepaling van
de omvang van de onderhoudsuitkering
waarop (eiseres) vermag aanspraak te
maken »; de appelrechters bovendien
met ingaan op de eis van eiseres de heropening van de debatten te bevelen,
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terwijl, eerste onderdeel, eiseres in de
akte van beroep een bijkomende onderzoeksmaatregel vorderde op grond van
de volgende motieven : « dat (verweerder) stelselmatig de aanwending van deze inkomsten steeds heeft verborgen gehouden voor (eiseres) zodat (eiseres)
terecht vermoedens heeft dat (verweerder) deze inkomsten in financiele instellingen in Luxemburg is gaan beleggen
omdat (verweerder) zich regelmatig naar
Luxemburg begaf evenwel zonder zijn
echtgenote over het gemeenschappelijk
vermogen van de partijen enige gegronde en waarheidsgetrouwe uitleg te verschaffen; dat het (verweerder) er steeds
om te doen is geweest het gemeenschappelijk vermogen van de partijen te verbergen tegenover zijn echtgenote om op
deze wijze erover te kunnen beschikken
met uitsluiting van (eiseres); dat de inkomsten van dit vermogen zonder overdrijven en in aile bescheidenheid kunnen worden geraamd op een miljoen per
jaar; dat (eiseres) alleszins een bevel
vraagt aan het (hof van beroep) om de
inkomsten van (verweerder) bekend te
maken gezien (verweerder) desbetreffend niet de minste informatie verleent
aan de rechtbank »; eiseres in haar eerste conclusie op de bladzijden 4 tot 6 deze gronden verder uiteenzette; de appelrechters derhalve, door zich ertoe te
beperken te beslissen dat ze zich voldoende ingelicht achten over de inkomsten en lasten van partijen, zonder te
antwoorden op de door eiseres voorgedragen middelen, artikel 97 van de
Grondwet schenden;
en terwijl, tweede onderdeel, eiseres in
haar regelmatig voorgelegde conclusie
eiste « dat het (hof van beroep) de heropening van de debatten zou bevelen ingeval er geen bevel wordt gegeven of onderzoek wordt gedaan naar de inkomsten van de (verweerder) gezien (eiseres)
in dat geval haar eis in onderhoudsgeld
diende te verhogen op basis van de gekende gegevens; op dit punt is de zaak
nog steeds niet in staat gezien het bevel
van het hof dient afgewacht of minstens
het standpunt van het hof niet gekend
omtrent het onderzoek naar de inkomsten van de (verweerder) >>; het hof van
beroep, derhalve, door niet in te gaan op
de eis de heropening van de debatten te
bevelen artikel 1138, 3°, van hE't Gerechtelijk Wetboek schendt;
en terwijl, derde onderdeel, de appelrechters nalaten te antwoorden op het
regelmatig in conclusie voorgedragen
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verweer met name « dat het hof de heropening van de debatten zou bevelen ingeval er geen bevel wordt gegeven of onderzoek wordt gedaan naar de inkomsten van de (verweerder) gezien eiseres
in dat geval haar eis in onderhoudsgeld
diende te verhogen op basis van de gekende gegevens; op dit punt is de zaak
nog steeds niet in staat gezien het bevel
van het hof dient afgewacht of minstens
het standpunt van het hof niet gekend
omtrent het ohderzoek naar de inkomsten van de (verweerder) » (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest het in
het onderdeel bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt met de in het
middel weergegeven motivering;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres aan de
appelrechters vroeg om het debat te
heropenen voor het geval zij geen
bevel uitvaardigden om de inkomsten van verweerder bekend te rnaken;
Overwegende dat dergelijk verzoek geen punt is van de vordering
in de zin van artikel 1138, 3", van
het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
niet dienden te antwoorden op de
conclusie van eiseres met betrekking tot een verzoek tot heropening
van het debat, die, gelet op hun beslissing, niet meer dienend was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 17 en
18 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest beslissen « dater geenaanleiding is om de vraag tot vereffening en
verdeling van de huwgemeenschap: onontvankelijk te verklaren; dat de uitvoering ervan alleszins afhankelijk is van
de uitspraak over de eis tot echtscheiding •,

1095

terwijl krachtens artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek de rechtsvordering
niet kan worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen
en krachtens artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek het belang reeds verkregen en dadelijk moet zijn; de vereffening
en verdeling van de huwgemeenschap
slechts een gevolg is van de echtscheiding en het belang om deze vordering in
te stellen dus pas ontstaat nadat de echtscheiding is toegestaan en overgeschreven in de registers van de burgerlijke
stand; deze overschrijving geenszins een
automatisch gevolg is van het toestaan
van de echtscheiding, doch wel afhangt
van de discretionaire wil van de echtgenoot die de echtscheiding verkregen
heeft en daarenboven gebonden is aan
strikte termijnen; de appelrechters derhalve de vordering tot vereffening en
verdeling van de huwgemeenschap niet
ontvankelijk konden verklaren vooraleer
de echtscheiding was toegestaan en overgeschreven, zonder de artikelen 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek te scherrden:

Overwegende dat de vordering tot
vereffening en verdeling van de
huwgemeenschap haar belang niet
verliest doordat de uitvoering van
de beslissing over die vordering afhankelijk is van de overschrijving
van de echtscheiding in de registers
van de burgerlijke stand;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het zesde middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 6.1 \an
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, 97 van de Grondwet
en van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging,
doordat de appelrechters in het bestreden vonnis beslisten « dat de zinspelingen van (eiseres) over de politieke strekkingen van een der aangestelde notarissen misplaatst zijn en door het (hof van
beroep) niet in aanmerking worden genomen »,
terwijl krachtens artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden eenieder bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke en
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openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie welke bij de wet is ingesteld;
eiseres in haar eerste appelconclusie argumeriteerde dat • zelfs als het (hof van
beroep) de niet ontvankelijkheid van de
eis in vereffening - verdeling verwerpt,
(eiseres) zich terecht verzet tegen de
aanstelling van notaris gezien de politieke bindingen tussen de aangestelde notaris en de raadgeefster, Mr. H ... , van (verweerder); heiden zijn vooraanstaanden in
de Volksunie te Tienen en voor een kleine gemeente als Tienen legt zulks een
zware hypotheek op de objectiviteit van
de aangestelde notaris; zelfs als de notaris gemotiveerd objectief wenst op te treden zijn er steeds onbewuste of subjectieve elementen die de verplichte
objectiviteit van de notaris in het gedrang kunnen brengen gezien zijn jarenlange politieke samenwerking met Mr.
H ... »; het (hof van beroep) beslist deze
bewering niet in aanmerking te nemen
om reden dat deze misplaatst zou zijn,
zonder evenwel te onderzoeken of deze
bewering al dan niet terecht was; de
appelrechters dan ook niet op een onpartijdige wijze de middelen van eiseres onderzoeken; de appelrechters derhalve
niet konden beslissen het middel van eiseres niet in aanmerking te nemen zonder het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging en het beginsel
van de onpartijdigheid, vervat in artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, te schenden, ten minste nalaten op dit verweermiddel te antwoorden (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Overwegende dat het middel hierop berust dat de appelrechters de
aanvoering van eiseres betreffende
de politieke bindingen van de aangestelde notaris niet in aanmerking
nemen;
Dat de appelrechters evenwel die
aanvoering in aanmer king nemen
en oordelen dat de zinspelingen betreffende de beweerde politieke bindingen niet ter zake doen;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
9 december 1994 - 1" kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Verbist en Houtekier.
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1" KA!VIER - 9 december 1994

1° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDE'\1 ORDE \"A"i GE'\EESHEREN- TCCHTZAKE'\iPROVI"iCIALE RAAD - O"PARTIJDIGHEID MAGISTRAATASSESSOR.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VER·
DRAG RECHTEN VAN DE MENS ~ ART G ART. 6.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH·
TER - TUCHTZAKEN - ORDE VAN GE'\EESHEREN - PROVINCIAL£ RAAD MAGIS·
TRAAT-ASSESSOR.

3° RECHTEN VAN DE MENS-

INTER·
NATIONAAL VERDRAG BCRGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 - Ol\iPAR
TIJDIGHEID VAN DE RECHTER - TUCHTZA
KEN- ORDE VAN GENEESHEREN- PROVI:-l
CIALE RAAD - MAGISTRAAT-ASSESSOR.

4° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE)- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECflTER
- TUCHTZAKEN - ORDE VAN GENEESHE
REN - PROVINCIAL£ RAAD - MAGISTRAAT
ASSESSOR.

1°, 2°, 3° en 4° Het begiflsel van de onj:Jar-

tijdigheid van de tuchtrechter is niet
geschonden wanneet de magistraat-assessor bij de provinciale raad van de
Orde van Geneesheren zowel tijdens
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het onderzoek als tijdens de behandeJing en de beraadslaging aanwezig is
geweest, maar niet heeft deelgenomen
aan de stemming (1). (Art. 7, § 2", Artsenwet.)
(\'

T ORDE \".\'\ (;E'\EE:-.m.RE\)
ARREST

(A.R. nr D.93.0030.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 oktober 1993
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, met
Nederlands als voertaal;
Over het middel, gesteld als volgt
scbending van artikel 6.1 van bet Verdrag tot Bescberming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijbeden, ondertekend op 4 november 1950
te Rome en goedgekeurd bij de Belgiscbe wet van 13 mei 1955, artJk<?l 14.1
van bet Internationaal Verdrag inzake
Burger- en Politieke Recbten opgemaakt
te New York op 19 december 1966 en
goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, bet
algemeen recbtsbeginsel inzake bet
recbt van verdediging en bet algemeen
recbtsbeginsel betreffende de onafbankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter,
doordat de raad van beroep vooraf bet
hager beroep ontvangt en vervolgens
erop recht doende de beslissing in eerste
aanleg gewezen bevestigt doch met deze
wijziging dat de aan eiser opgelegde
tuchtstraf wordt bepaald op twee weken
schorsing in het recht de geneeskunde
uit te oefenen op grand van de redengeving vermeld in de bestreden beslissing
alsook op grand van de redengeving van
de beslissing gewezen in eerste aanleg
door de vermelding : « om die redenen en
deze van de eerste beslissing aldus onder meer steunt op de redenen vermeld
in de beslissing gewezen in eerste aanleg
waarin bij de bepaling van de strafmaat
werd overwogen : « de omstandigheden
dat (eiser) leugenachtige verklaringen aflegde zowel ten overstaan van de Onderzoekscommissie als de Raad, dient als
een ernstige verzwarende omstandighe1d
beschouwd »,
(1) Cass, 15 Jan 1993 -\ R nr 8004 (A C
1993 nr 28)

1097

terr.vijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 6.1 van het E.V.R.M., artikel
14.1 van bet lnternationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten, het algemeen rechtsbeginsel inzake bet recht
van verdediging en bet algemeen rechtsbeginsel betreffende de onafhankelijkheid en onpartijdigbeid van de rechter
eenieder bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht beeft op de bebandelip.g
van zijn zaak door een onpartJJdige rech
terlijke instantie; deze verdrag'>bepalm
gen en algemene recbt5begin5elen m1s
kend worden wanneer eenzelfde persoan
deelneemt aan de anderzoeksverrichtingen die de tuchtvenolging voorafgaan
en vervolgens zitting neemt m de provmciale raad die de gegrondbeid van de
vordering anderzoekt en erover beo;,list
zodat. terecht kan worden gevreesd dat
deze persoon niet de waarborgen biedt
waarop een rechtzoekende recht heeft;
uit de gedingstukken blijkt dat de heer
A. Wauters, magistraat-assessor, deelgenomen heeft aan de onderzoeksverrichtingen betgeen blijkt uit bet verr:.lag van
de anderzaekscommissie d.d. 26 jul! 1990
(stuk 4), het verr:.lag van de onderzoekscommissie d.d. 21 november 1990 (stuk
9), het verslag van de onderzoekscommissie van 20 februar1 1991 (stuk 11), bet
verslag van de onderzoekscommissie van
17 april 1991 (stuk 13) en bet verslag van
de onderzoekscommissie van 31 juli 1991
(stuk 15); dat dezelfde A. Wauters, magistraat-assessor, dee! uitmaakt van de raad
die de zaak heeft behandeld en tevens
heeft deelgenomen aan de beraadslagin?
waarop de beslissing gewezen in eerstf'
aanleg d.d. 1 april 1992 volgde (zie zittingsblad 1 apnl 1992 en de beslissing
van 1 april 1992), het feit dat de beer A.
Wauters niet beeft deelgenomen aan de
stemming niet wegneemt dat bij beeft
deelgenomen aan de beraadslaging en al
dus een invloed beeft kunnen uitoefenen
op de gewezen beslissmg; de beslissin~
gewezen in eerste aanleg d.d. 1 apnl
1992 genomen in aanwezigheid en met
deelname van de heer A. Wauters, magistraat-assessor, derbalve nietig is daar
ze gewezen werd door een provinc1ale
raad waarvan de samenstelling niet valdeed aan bet algemeen recbtsbegmsel
inzake de onafbankelijkbe1d en onpart1j
digbeid van. de recbter en van de avenge
in bet middel aangedUJde algemene
recbtsbegmselen en verdragsbepalmgen,
de bestreden bes1Jssmg, nu daarb1j de
beroepen besl!ssmg wordt bevesbgd en
enkel wardt gew1jz1gd mzake de apgeleg
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de tuchtsanctie en zij daarenboven uitdrukkelijk steunt op de door de provinciale raad vermelde redenen, deze nietigheid heeft overgenomen en derhalve zelf
ook nietig is en schending inhoudt van
aile in het middel aangeduide rechtsbeginselen en verdragsbepalingen;
en terwijl, tweede onderdeel, uit het
recht van verdediging en uit artikel 6, in
het bijzonder lid 1, van het E.V.R.M. de
tt1chtrechtelijk vervolgde persoon het
recht put om vrij de wijze te bepalen
waarop hij zijn verdediging voert hetgeim impliceert dat de betrokkene niet
verplicht kan worden om voor de onderzoekscommissie of voor de tuchtinstanties de waarheid te spreken; dat dergelijke plicht van oprechtheid onverenigbaar is met het recht van verdediging
van een persoon die het voorwerp uitril.aakt van een vervolging van disciplinaire aard; te dezen de provinciale raad
die de beslissing in eerste aanleg heeft
gewezen bij de strafbepaling als een ernstige · verzwarende omstandigheid beschouwt de omstandigheid dat eiser leugenachtige verklaringen zou hebben afgelegd zowel ten overstaan van de onderzoekscommissie als de raad; dat de raad
van beroep door overname van de redenen van de beroepen beslissing zijn beslissing eveneens laat steunen op deze
overweging; de raad van beroep derhalve
door bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met de omstandigheid
dat eiser zowel aan de onderzoekscommissie als aan de raad niet de waarheid
zou hebben verklaard, artikel 6.1 van het
E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel
dat de eerbiediging van het recht van
verdediging voorschrijft schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het middel
aangewezen wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen niet worden
geschonden wanneer de magistraatassessor die, overeenkomstig artikel
7, § 1, 2°, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, enkel een raadgevende stem heeft, zowel tijdens het onderzoek als tijdens de behandeling en de beraadslaging aanwezig was, maar niet
heeft deelgenomen aan de stemming;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
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Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor de
raad van beroep miskenning van
het recht van verdediging heeft aangevoerd wegens de omstandigheid
dat de provinciale raad bij de strafbepaling geen rekening mocht houden met het feit dat eiser leugenachtige verklaringen zou hebben
afgelegd zowel ten overstaan van de
onderzoekscommissie als ten overstaan van de raad;
Dat het onderdeel nieuw, mitsdien
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Verbist en Hutzler.
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KAMER -

12 december 1994

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCU.:SIE - Bl:RGER
LIJKE ZAKEN (HA'\DELSZAKE'\1 E..; SOCI!\LE
ZAKE..; 1'\'BEGREPE..;) - Q"';Dt;IDELIJKE CO:'<
CLCSIE - GEVOLG
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De rechter is niet verplicht een onduideJijke conclusie te beantwoorden (1).
(Art. 49 (nieuw) G.W.)
(« JOB-BOTTEQUIN EXPERTJSES • N.V.
T. CORROY)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.94016LF)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking van 22
november 1994 van de eerste voor~
zitter, waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel: schending van artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet en, voor zoveel
nodig, van artikel 97 van de Grondwet
v66r die coordinatie,
doordat bet arrest oordeelt dat de
oorspronkelijke vordering van eiseres
niet gegrond is en deze afwijst en, op
verweerders tegenvordering, die vordering gegrond verklaart en de overeenkomst van 24 augustus 1982 tussen partijen vernietigt, op grond « dat niet
ernstig kan worden betwist dat (verweerder) op 24 augustus 1982 geen overeenkomst met (eiseres) zou hebben gesloten
als hij had geweten dat dezelfde afgevaardigde van dat kantoor (de h. Ostyn)
reeds op 21 augustus met zijn huurders
een overeenkomst in dezelfde zin had
gesloten; dat dit stilzwijgen, in de omstandigheden van de zaak, een bedrieglijke kunstgreep uitmaakt; dat het hoofdzakelijk bedrog is aangetoond; dat er
reden is tot vernietiging van de overeenkomst •,
terwijl noch die redenen noch enige
andere reden van het arrest de conclusie
beantwoorden waarin eiseres betoogde
<< dat (... ) ook al was er enig wilsgebrek
bij het sluiten, van de overeenkomst, dat
slechts een oorzaak van betrekkelijke
nietigheid zou opleveren en dat deze
ruimschoots zou zijn gedekt door de uit(1) Cass., 20 dec. 1974 (AC, 1975, 471); 5 nov.
1976 (ibid., 1977, 272); 6 nov. 1980, A.R. nr. 6202
(ibid., 1980-81, nr. 148).
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voering van de overeenkomst door (ver"
weerder) zelf; uit bet dossier immers kan
worden opgemaakt hoezeer (verweerder)
zich persoonlijk heeft ingelaten met de
verdediging van zijn belangen tijdens
het deskundigenonderzoek, in die mate
zelfs dat hij heeft geweigerd r~adge
vingen van zijn verzekeraar, zijn opeenvolgende advocaten en conclusieneemster te volgen •, zodat het arrest niet
regelmatig met redenen is omkleed;

Overwegende dat het arrest zegt
dat (verweerder) op 24 augustus
1982 geen overeenkomst met (eiseres) zou hebben gesloten als hij had
geweten dat dezelfde afgevaardigde
van dat kantoor (de h. Ostyn) reeds
op 21 augustus met zijn huurders
een overeenkomst in dezelfde zin
had gesloten; dat dit stilzwijgen, in
de omstandigheden van de zaak,
een bedrieglijke kunstgreep uitmaakt; dat het hoofdzakelijk bedrog
is aangetoond; dat er reden is tot
vernietiging van de overeenkomst »;
Overwegende dat eiseres in conclusie betoogde dat « uit het dossier • bleek << dat (de nietigheid) ruimschoots zou zijn gedekt door de
uitvoering van die overeenkomst
door (verweerder) zelf •;
«

Dat het hof van beroep niet hoefde
te antwoorden op die bewering die,
omdat zij zo vaag was, niet kon
worden weerlegd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen,_ verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 december 1994 - 3• kamer - Voor~
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en Draps.
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Nr. 549
3"

KAMER

12 december 1994

SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTA'\DI
GE"i - BIJDRAliE!\ - ".LGI•.1U."\E BEP.\LI'Ii
GE"< - BEZ!liHEID DIE 'liOR:\1.\.."\I HET VOL
GE"<D J.\AR '\JET WORDT Hr.R'\0\JE"; - BE
GRIP

Geen bezigheid die normaal het volgend
jaar niet wordt hernomen, als bedoeld
in de bepalingen houdende het sociaal
statuut der zelfstandigen, is de bezigheid van een zelfstandige die een
maand per jaar wordt uitgeoefend,
zonder dat zij aan een bepaalde periode van het jaar is gebonden en die
eventueel het volgend jaar niet meer
wordt uitgeoefend (1). (Art. 15, § 2,
tweede lid, 1", Sociale-ZekerhE>idswet
ZelfstandigE>n.)
(• CA!Sf>E W.".LLO'\!\E DA::,::,t RA'I;CES ::,oCI.:..LES
DES CLA::,sEs '\IOYE'\'\ES \ Z.W T FLORKJ:\}
ARREsT ( vertaling)

(A.R. nr S.94.0065.F)

HET HOF; - Gelet op het best.reden arrest, op 8 december 1992 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel schending van de artikE>IE>n 11, § 2, 15, § 1 en 2, inzondE>rheid
§ 2, 1° (koninklijk be~Juit nr 74 van 10
novembE>r 1967) van bet koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 boudE>ndE> inricbting van het sociaal statuut dE>r zelfstandigE>n, 38, § 1, 39 en 40 van bet
koninklijk bE>~luit van 19 decembE>r 1967
houdendE> a!gemE>E>n reglE>ment in uitvoE>ring van hE>t koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967, houdE>nde inricbting van het
sociaal statuut der zE>lfstandigen,
doordat he>t arrest erop wijst dat verweerder gedurende de jaren 1986 tot
1988 als zelfstandige een aanvullE>nde beroe>psbezigheid heeft uitgeoefend als verdeler van telefoongidsen voor de firma
Promedia waardoor hij in beginsel aan
de sociale zekerheid van de zelfstandigen is onderworpen, en vervolgens be(1) Zte cone! 0 :vi (Bull en
nr 549)

Pa~
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slist dat de rechtsvordering van eiseres
tot betaling van de sociale bijdragen die
verschuldigd zijn vanaf het tweede kwartaal 1986 tot het vierde kwartaal 1988
niet gegrond is en Jaatstgenoemde veroordeelt in de kosten van beide instanties, op grond dat hoewel een seizoensgebonden bezigheid Jeidt tot onderwerping voor de vier kwartalen van het
kalenderjaar ingevolge artikel 15, § 2,
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, te dezen
de bezigheid als verdeler van de telefoongidsen van verweerder, geen seizoensge>bonden bezigheid was; « de seizoensgebonden bezigheid de "bezighe>id
is die het volgend j aar zal worden hernomen "; dat het dus eE>n bezighE>id bE>trE>ft
die slechts gedurende een bE>paalde periode van het jaar kan wordE>n uitgeoefend ... ; dat te deze>n; ... het verdelen van
telefoongidsen in novE>mber gE>bE>urt; dat
de bezigheid niet aan een periode van
het jaar is gebonden; ... dat de verdeler
niet zeker is dat hij E>lk jaar opnieuw de
hernieuwing van hE>t contract van verdeler kan verkrijgen E>n dat hij voor een
aantal jaren is aangE>wezen »,

terw1jl voornoemd artikel 15, § 2, van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, zoals het is aangevuld bij artikel 2
van hE>t koninklijk bE>sluit nr. 74 van 10
novE>mbE>r 1967, bE>paalt dat: « de driemaandE>lijkse bijdrage verschuldigd is
voor dE> VlE>r kwartalen van hE>t kalE>nderjaar, waarin de beroE>psbezighE>id gelegen
is diE> de ondE>rwerping aan dit besluit
meebrengt. Deze bijdrage is nochtans
niet verschuldigd: 1" v66r het kwartaal
tijdE>ns he>twelk de bezigheid als zelfstandige E>e>n aanvang nam, noch na het
kwartaal tijde>ns hetwE>lk aan deze bezigheid E>e>n E>indE> werd gesteld, op voorwaardE> dat dezE> normaal het volgend
jaar niE>t wordt hernomen. »; uit die bepaling volgt dat de bijdrage, in geval van
bezigheid die het volgend jaar normaal
moet worde>n hernomen, niet aileen verschuldigd is voor het of de kwartalen tijdens welke de bE>zigheid wordt uitgeoefend maar voor de vier kwartalen van
het jaar; de bijdragen, zoals het arrest
verduidelijkt, toE>n (1986 tot 1988) « werden berekend aan de hand van de inkomsten die zijn behaald tijdens het 3de
voorafgaande jaar » (artikel 11, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 - wet van 9 juni 1970,
artikel 3); het arrest te dezen niet kon
beslissen dat de bezigheid van verdeler
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van telefoongidsen tijdens de jaren 1986
tot 1988 geen bezigheid was die het volgend jaar normaal zou worden hernomen, op grand dat zij niet aan een « bepaalde » periode is gebonden en dat
verweerder ieder jaar werd aangewezen
« zonder zeker te zijn » dat zijn contract
het volgend j aar zou worden hernieuwd;
het volstaat, om te beschouwen dat een
bezigheid « normaal het volgend jaar zal
worden hernomen >>, dat wordt vastgesteld, zoals het arrest heeft gedaan, dat
zij elk jaar wordt herhaald en dat de betrokkene gedurende verschillende opeenvolgende j aren met die bezigheid is belast; niet vereist is dat de bezigheid met
een bepaalde periode van het jaar is verbonden noch dat de betrokkene voor het
volgend jaar zeker is van dat werk, nu
<< normaal >> niet betekent « noodzakelijk >> of verbonden met een seizoen of
een andere vaste periode; het arrest door
die beslissing aan voornoemd artikel 15,
§ 2, 1", vereisten toevoegt die daarin niet
zijn vervat; daaruit volgt dat het arrest,
door de rechtsvordering van eiseres af te
wijzen op grand dat het verdelen van telefoongidsen tijdens de jaren 1986 tot
1988 geen seizoensgebonden bezigheid,
maar elk jaar een nieuwe bezigheid was,
nu verweerder niet zeker was dat hij volgend jaar een nieuw contract zou krijgen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de in de
aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen en inzonderheid van artikel 15, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967) :

Overwegende dat ingevolge artikel 15, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der. zelfstandigen, de driemaandelijkse bijdrage verschuld1gd is voor
de vier kwartalen van het kalenderjaar, waarin de beroepsbezigheid gelegen is die de onderwerping aan dit
besluit meebrengt, maar dat zij
nochtans niet verschuldigd is v66r
het kwartaal tijdens hetwelk de bezigheid als zelfstandige een aanvang
nam, nbch na het kwartaal tijdens
hetwelk aan deze bezir.-heid een
einde werd gesteld, op voorwaarde
dat. deze normaal het volgend jaar
niet wordt hernomen;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder « tot maart
1986 als zelfstandige een aanvullende beroepsbezigheid heeft uitgeoefend als verdeler (... ) van telefoongidsen voor de firma Promedia.
Vana£ april 1986 verdeelt (hij) de telefoongidsen aileen nog tijden~ de
maand november en dat inzonderheid tijdens de jaren 1986, 1987 en
1988 ( ... ) >>;
Dat het arrest, door de rechtsvordering van eiseres af te wijzen op
grand dat verweerders bezigheid
« niet met een periode van het j aar
is verbonden >> en· dat « de verdeler
niet zeker is dat hij elk jaar de hernieuwing van het contract van verdeler kan verkrijgen en niet voor
een bepaald aantal jaren is aangewezen >>, artikel 15, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
12 december 1994 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Parmentier - GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat · mr De
Bruyn.
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Nr. 550
3e

KAMER -

BEWIJS SCHRIITEN CITLEGGI"'G.

12 december 1994

BCRGERLIJKE ZAKEN GEBEWIJSKRACHT - BEGRIP -

Naar recht faalt het middel afgeleid uit
miskenning van de bewijskracht van
de akten, wanneer bet aan de beslissing niet verwijt te beweren dat de akten iets inhouden dat zij niet inhouden
of dat de akten iets niet inhouden dat
er wei in voorkomt, en zich ertoe beperkt aan die beslissing te verwijten
dat zij aan die akten een interpretatie
geeft die de eiser in strijd acht met de
door hem voorgestelde interpretatie
(1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(GEXERALI

BELGIC~!

"l.V. T. BRISOX)

(A.R. nr. S.94.0067.F)
12 december 1994 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 551
2"

KA:\1ER -

12 december 1994

STRAF -

GELDBOETE E:\ OPDECIE'.\IE"l OPDECIE!\IE"l - FEITE:\0 GEPLEEGD \"OOR 9
JA:\CARI 1990 - GELDBOETE ,-ERHOOGD 'lET
790 DECIEMEN.

Niet naar recht verantwoord is het arrest waarbij de aan beklaagde opgelegde geldboete met 790 deciemen wordt
verhoogd wegens een misdrijf dat hij
heeft gepleegd v66r 9 jan. 1990, d.i. de
dag van de inwerkingtreding van de
programmawet van 22 dec. 1989, bekendgemaakt in bet Belgisch Staatsblad van 30 dec. 1989 (1). (Art. 1 wet 5
maart 1952; art. 326 Programmawet 22
dec. 1989.)
(VAN BRECSEGEM T. CHEVALIER, LEYNS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0742.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over bet ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 1 van de wet
van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten,
zoals gewijzigd bij artikel 326 van de
Programmawet van 22 december 1989;

Overwegende dat de wetsbepaling
waarbij de geldboeten met 790 deciemen worden verhoogd, op 9 januari 1990 in werking is getreden;
Dat de bij de wet ingevoerde verhoging niet toepasselijk is op de
geldboeten die uitgesproken worden
wegens misdrijven die v66r de inwerkingtreding van de wet werden
gepleegd;
Overwegende dat het arrest waarbij wordt vastgesteld dat het tegen
eiser bewezen verklaarde misdrijf
werd gepleegd in de nacht van 6 op
7 mei 1989, en de geldboete wordt
verhoogd met 790 deciemen, de in
het middel vermelde wetsbepalingen
schendt;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van

Noot arrest nr. 550:
(1) Cass., 26 okt. 1987, A.R. nr. 7734 (AC.,
1987-88, nr. 114).

(1) Zie Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 8160
(A.C., 1984-85, nr. 224).
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nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de verweerders :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiser, burgerlijke partij, werd
betekend aan de verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelij k is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de tegen eiser uitgesproken geldboete
met 790 deciemen verhoogt; 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 drie vierde
van de kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
12 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAF·
ZAKEN- ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTI:'>1G - DOOR DE WET VOORGESCHRE\"E"< AA:'>1TEKENINGEN - ONDERTEKENING - VOORZITTER - GRIFFIER.

1103

Het prQces-verbaal waarin de griffier de
bij art. 155 Sv. voorgeschreven aantekeniilgen houdt, moet zowel door de
vooriitter als door. de griffier worden
ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het proces-verbaal
dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen, is substantieel (1).
(GIELEN T. VERBOVEN)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1092.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1993 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 (thans 149} van
de Grondwet, 155, 189, 190, 211 van
het Wetboek van Strafvordering en
10 van de wet van 1 mei 1849 op de
politie- en de correctionele rechtbanken:
Overwegende dat het proces-verbaal van de op 6 mei 1993 door de
correctionele rechtbank gehouden
terechtzitting waarop de zaak werd
behandeld, alleen door de griffier is
ondertekend; dat dit proces-verbaal
niet vermeldt dat de voorzitter in de
onmogelijkheid verkeerde het te ondertekenen;
Overwegende dat naar luid van
artikel 10 van de wet van 1 mei 1849
de door de artikelen 155 en 189 vanhet Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als door de
griffier moe ten worden ondertekend ·
dat die rechtsvorm, die voorgeschre~
ven is om authenticiteit te verlenen
aan het proces-verbaal, substantieel
is;
(1) Cass., 21 maart 1990, A.R. nr. 7991 (A.C.,
1989-90, nr. 437).
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Overvvegende dat het bestreden
vonnis niet vaststelt dat op de terechtzitting van 6 mei 1993 de rechtbank samengesteld was uit de rechters die het vonnis hebben gewezen;
Dat het vonnis mitsdien nietig is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster 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 door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke
vordering, welke het gevolg is van
de eerstgenoemde beslissing;

·Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen, die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, 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 Tongeren, zitting
houdende in hager beroep.
13 december 1994 ·:.:... 2• kamer - Vooizitter en verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal ,--- Advocaat: mr. A. Borgers,
Hasselt.

~.

GEDR'\G

2° MISDRIJF -

ALGEMEE!'l, BEGRIP, 1\ol'\TERIEEL EN MOREEL BESTAN_DDEEL - EENHEID
VAN OPZET -'- MOREEL BESTANDDEEL OVERTREDi'NG VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.

1o J)e enkele vaststelling dat ·de beklaag-

de, hoe dan oak, wat oak ..de omstan7
digheden ;;:ijn geweest, .ra het ongeval
_niet ter. plaatse is gebl/3ven, verantwoordt niet naar recht een veroordeling wegens overtreding van art. 52.2
Wegverkeersreglement (1) ..
2° Voor het bestaan van een misdrijf,

met name van een overtreding van het
Wegverkeersreglement, is het bestaan
van .een moreel bestanddeel steeds
vereist, zelfs wanneer dit bestanddeel
niet _uitdrukkelijk in de incriminatie is
vermeld (2).
. (CCVELIER)
. ARREST

(A.R. nr. P.94.0736.N)

BET HOF; _: Gelet op het bestreden vonn~s, op. 21 april1994 in boger
beroep gewezen · door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
B. Wat de telastlegging B betreft :
Over het middel : schending van de artikelen 52.2 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
Wegverkeer, 70, 71 van het Strafwetboek,
149 van de gecoordineerde Grondwet van
17 februari 1994, voor zoveel als nodig 97
van de Grondwet v66r deze coordinatie,
(1) Zie : Cass., 27 mei 1975, AC., 1975, 1023;
20 jan. 1982, AC., 1981-82, 639; 4 okt. 1988, A.R
nr. 1935, ·A C., .1988-89, nr. 67.
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PALINGEN - ART 52 - ART 52.2
BIJ ONGEVAL _: VOORWAA.RDE:
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1° WEGVERKEER

-

GLEMENT VAN 01.12.1975 -

WEGVERKEERSREREGLEME!'ITSBE-

(2) Cass., 12 mei 1987, A.R. nr. 728, A.C,
1986-87, nr. 531, _mE>t de conclusie van adv.-gen.
du Jardm; 1bid., in R.D.P., 1988, 711; J. VERHAEGE:'-1, L'element _fautif en- matu'>re de contravention· aux reglements (a propos de l'arri>t de
Ia Cour de cassation du 12 mai 1987),. R.D.P.,
1988, 289-29.7 '· .
'
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doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het vonnis a quo, mits de
enkele wijziging dat de bijdrage van 5
frank op 10 frank wordt gebracht en bij
toepassing van de wet van 24 december
1993 vermeerderd met 1490 deciemen per
frank, zodat die bijdrage 1.500 frank bedraagt, het feit B gegrond verklaart en
eiser uit dien hoofde veroordeelt tot een
geldboete van 100 frank, vermeerderd
met 990 deciemen, hetzij 10.000 frank,
een vervangende gevangenisstraf van
dertig dagen, een bijdrage van 5 frank
en de kosten van het geding, op grond
« dat vaststaat dat (eiser) hoe dan ook,
wat ook de omstandigheden zijn geweest
na het ongeval, niet ter plaatse is gebleven teneinde de komst van de verbalisanten af te wachten; de eerste rechter
hem dan ook terecht voor deze tenlastelegging heeft veroordeeld; de eerste rechter een juiste toepassing heeft gemaakt
van de strafwet "•
terwijl een misdrijf niet strafbaar is
aileen maar doordat het materieel feit is
gepleegd, zelfs zo de wettelijke omschrijving ervan geen gewag maakt van opzet
of onachtzaamheid; de strafbaarheid van
een door dergelijke omschrijving geviseerde handeling evenzeer een moreel
bestanddeel veronderstelt in hoofde van
de beklaagde; het derhalve de vervolgende en/of burgerlijke partij toekomt het
bewijs te leveren van het voorhanden
zijn van het materieel en moreel bestanddeel, inzonderheid van de toerekenbaarheid ervan aan de beklaagde; zo de
beklaagde zich beroept op een rechtvaardigingsgrond die geloofwaardig is, het
hen bovendien toekomt aan te tonen dat
dergelijke rechtvaardigingsgrond niet bestaat; te dezen eiser in zijn appelconclusie aanvoerde, op pagina's 3, 4 en 5, dat
hij, nate zijn gestopt om samen met de
heer Trepels de nodige vaststeilingen te
doen omtrent de eventuele schade en na
zich gelegitimeerd te hebben, uiteindelijk was doorgereden omwille van de
herrie, die de heer Trepels maakte, en
omwille van het feit dat hij als officier
van de gerechtelijke politie weekdienst
had en op zondag, na het beeindigen van
de dienst op het justitiepaleis, na een
half uur telefonisch bereikbaar moet
zijn; hij zich aldus op een rechtvaardigingsgrond beriep, inzonderheid het bevel van zijn overheid, vastgelegd in een
dienstreglement, van aard om het bestaan van het misdrijf uit te sluiten; eiser eraan toegevoegde dat de heer Trepels zelf praktisch op hetzelfde ogenblik
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zijn weg had vervolgd, zodat het bestreden vonnis, dat oordeelt dat eiser hoe
dan ook, wat ook de omstandigheden na
het ongeval zijn geweest, niet ter plaatse
is gebleven teneinde de komst van de
verbalisanten af te wachten en op die
grond aileen de tenlastelegging bewezen
verklaart, zonder tevens de aanwezigheid van het moreel bestanddeel in hoofde van eiser te onderzoeken, artikel 52.2
van het Wegverkeersreglement schendt,
nalaat een antwoord te verstrekken op
voornoemd verweer en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van de artikelen 149 van de gecoi:irdineerde Grondwet van 17 februari 1994
en voor zoveel als nodig 97 van de
Grondwet v66r deze coi:irdinatie), bovendien door de tenlastelegging bewezen te
achten wat ook de omstandighederi · na
het ongeval zijn geweest en derhalve ongeacht of eiser zich op een rechtvaardigingsgrond kon beroepen, inzonderheid
op een hem door zijn overheid gegeven
bevel, eiser op onwettige wijze het recht
ontzegt om zich in voormelde situatie op
een rechtvaardigingsgrond te beroepen
(schending van de artikelen 70, 71 van
het Strafwetboek en 52.2 van het Wegverkeersreglement) :

Overwegende dat voor het bestaan van een misdrijf steeds het
bestaan is vereist van een materieel
en van een moreel bestanddeel,
zelfs wanneer dit laatste hestanddee! niet uitdrukkelijk in de incriminatie is vermeld;
Overwegende dat de rechters,
door te considereren dat « (eiser) hoe
dan ook, wat ook de omstandigheden zijn geweest na het ongeval,
niet ter plaatse is gebleven teneinde
de komst van de verbalisanten af te
wachten », als hun oordeel te kennen geven dat voor het bestaan van
de overtreding van artikel 52.2 van
het Wegverkeersreglement geen rnareel bestanddeel vereist is en dat eiser schuldig is aan het hem ten laste gelegde misdrijf nu het bewezen
is dat hij het materieel bestanddeel
van het bij de wet geYncrimineerde
feit heeft gepleegd;
Dat zij, door aldus te oordelen,
hun beslissing niet naar recht verantwoorden;

HOF VAN CASSATIE
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Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de telastlegging B;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten en laat de overige helft van de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende
in hoger beroep.
13 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Geinger.
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CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN - AF·
STAND - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- AFW!JZING - VERSTEKDOENDE BEKLAAG·
DE - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLUKE PARTIJ - AFSTAND - AKTEVERLENING VAN DE AFSTAND.

Nu een verstekdoende beklaagde geen
ontvankelijk verzet kan doen tege:n de
beslissing waarbij een tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering wordt
afgewezen, is de belanghebbende burgerlijke partij gerechtigd cassatieberoep in te stellen, hoewel de gewone
termijn van verzet ten aanzien van de
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verstekdoende partij niet verstreken
is; er is dan oak geen grand om een
door die burgerlijke partij zonder berusting gedane a/stand in te willigen.
(Art. 413 Sv.)

(MACIF, FAC SIMILIE S.A.
T. MOSES MINE EN CONS.)
.. ARREST

(A.R. nr. P.94.1089.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van de N.V.
Axa Belgium :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders sub 1, 2 en 3 tegen eiseres:
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder sub 4 tegen eiseres :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, werd betekend aan verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders sub 1 tot en met 4 tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, .verweerder sub 5 :
Overwegende dat tussen eiseres
en deze verweerder voor de feitenrechter geen geding werd gevoerd
en het arrest geen veroordeling uitspreekt ten laste van de ene en ten
voordele van .de andere;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk .is;
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II. Op de voorzieningen van de
Mutuelle Assurance des Commer~ants et Industriels de France (MACIF) en van de S.A. Fac Simile :

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de eiseressen tegen de N.V. Axa
Belgium:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag . acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eiseressen, burgerlijke
partijen, werden betekend aan verweerster;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de eiseressen tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat Mr. A. Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, bij akte ter griffie van het Hof
neergelegd op 8 september 1994, namens de eiseressen verklaart afstand zonder berusting te doen;
Overwegende dat het arrest ten
aanzien van verweerder op tegenspraak is gewezen en hem buiten de
zaak stelt;
Dat die beslissing een eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering;
Dat er derhalve geen grond is om
de afstand in· te willigen;
Overwegende dat wegens de hierna uit te spreken verwerping van de
voorziening van de N.V. Axa Belgium de vordering van de eiseressen
tot uitbreiding van cassatie geen belang meer vertoont;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de
eiseressen tegen Amadi Chidi :
Overwegende dat het arrest ten
aanzien van verweerder, beklaagde,
bij verstek is gewezen;.
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Dat de voorzieningen zijn ingesteld v66r het verstrijken van de gewone termijn van verzet, mitsdien
niet ontvankelijk zijn;
D. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de eiseressen tegen Mine Moses :

Overwegende dat Mr. A. Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, bij akte ter griffie van het Hof
neergelegd op 8 september 1994, namens de eiseressen verklaart afstand zonder berusting te doen op
grond dat het bestreden arrest bij
verstek is gewezen « zodat de afwijzing van de burgerlijke vorderingen
tegen (verweerder) niet definitief
is »;
Overwegende dat verweerder geen
ontvankelijk verzet kan doen tegen
de beslissingen waarbij de door de
eiseressen tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen worden
afgewezen; dat daaruit volgt dat,
hoewel de gewone termijn van verzet ten aanzien van de verstekdoende verweerder niet verstreken was,
de eiseressen gerechtigd waren ten
aanzien van verweerder cassatieberoep in te stellen;
Dat er derhalve geen grand bestaat om de afstanden in te willigen;
Overwegende dat de eiseressen
geen middel aanvoeren;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
13 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
Gelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. A. Houtekier.
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A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde strafvordering:

beroep overweegt « dat het immers aan
het hof (van beroep) staat te oordelen of
de verbeurdverklaring moet worden bevolen en dat deze volgens het hof in casu
moet worden bevolen, gelet op de omvang. van de uit die misdrijven verkregen vermogensvoordelen; artikel 43bis,
tweede lid, van het Strafwetboek bepaalt
dat een met die voordelen overeenstemmend bedrag mag worden verbeurdverklaard, wanneer het, zoals te dezen, niet
mogelijk is te ontdekken wat er van de
vermogensvoordelen geworden is; dat
het hof (van beroep) oordeelt dat de bedragen, die commissaris Flaba heeft vermeld in het proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 26 april 1994 van het hof
van (beroep) een maximale raming zijn
en dat de raming ten aanzien van ieder
van de beklaagden redelijkerwijze ex
aequo et bono moet geschieden »,
terwijl de bijzondere verbeurdverklaring, bedoeld in de artikelen 42, 3", en
43bis een straf is; de verbeurdverklaring
betrekking heeft op de vermogensvoordelen die uit een misdrijf zijn verkregen;
de strafrechter, wanneer hij niet kan
ontdekken wat er van de vermogensvoor~
delen geworden is, een met die voordelen overeenstemmend bedrag verbeurd
kan verklaren; de vermogen:svoordelen
in dat geval moeten worden geraamd
aan de hand van alle beschikbare inlichtingen over de verkregen voordelen en
van ieder ander feitelijk gegeven dat van
nut kan zijn; de rechter zich, zo nodig,
met het oog op een juiste raming, kan
laten bijstaan door een deskundige; het
aldus de plicht is van de rechter om, zo
nodig met de hulp van een deskundige,
in concreto het geldelijke equivalent van
de verkregen voordelen te bepalen; de
raming met het oog op de toepassing
van deze straf derhalve niet ex aequo et
bono of naar billijkheid mag geschieden;
het bestreden arrest derhalve, .nu het
met het oog op de bijzondere verbeurdverklaring een raming ex aequo et bono
verricht, de artikelen 42, 3°, en 43bis van
het Strafwetboek schendt :

Over bet middel: schending van de artikelim 42, 3°, en 43bis van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, na bepaalde aan de eisers ten laste gelegde
feiten bewezen te hebben verklaard, met
toepassing van de artikelen 42, 3°, en
43bis van het Strafwetboek, de verbeurdverklaring beveelt van de uit de misdrijven verkregen voordelen; dat het hof van

Overwegende dat artikel 42, 3°,
van het Strafwetboek bepaalt dat de
bijzondere verbeurdverklaring wordt
toegepast op de vermogensvoordelen
die rechtstreeks uit het misdrijf zijn
verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen; dat artikel 43bis,
tweede lid, van voormeld wetboek

Nr. 555
2e

KAMER -

14 december 1994

STRAF -

ANDERE STRM'FEN - VERBECRDVERKLARING - BIJZONDERE VERBECRDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - MET
DIE VOORDELEN OVEREENSTEM!VIEND BEDRAG - RAMING DOOR DE RECHTER - BEVOEGiiHE!b VAN DE RECHTER.

Door de invoering van de bepaling dat,
.indien de vermogensvoordelen die
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, de goederen en waarden die in
de plaats· ervan zijn gesteld en de inkorristeh uit de belegde voordelen niet
kunnen worde.n gevonden in bet vermogen van de veroordeelde, de rechter
de geldwaarde ervan raamt en de verbeurdverklaririg betrekking heeft op
een daarmee overeenstemmend bedrag, maakt de wetgever de feitenrech- ter beyoegd om het geldelijk bedrag te
ramen dat overeenkomt met de rechtstreeks uit bet misdrijf verkregen
voordelen, zonder hem de mogelijkheid te ontnemen om, b1j ontstentenis
van nauwkeurige gegevens, dat bedrag
ex aequo et bono te ramen. (Artt. 42,
3°, Sw. en 43bis, tweede lid Sv.)
(QUINTIN P., QUINTIN R. T. GOBIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. P.94.1033.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
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daaraan toevoegt dat, indien de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, niet
kunnen worden gevonden in het
verinogen van de · veroordeelde, de
rechter de geldwaarde ervan raamt
en de verbeurdverklaring betrekking heeft op een .daarmee overeenstemmend bedrag;
Overwegende dat de wetgever aldus de feitenrechter bevoegd maakt
om het geldelijk bedrag te ramen
dat overeenkomt met de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen
voordelen, zonder hem de mogelijkheid te ontnemen om, bij ontstentenis van nauwkeurige gegevens, de
raming ex aequo et bono te verrichten;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het beslist dat de bedragen,
die commissaris Flaba vermeld ·had
in het proces-verbaal van de terechtzitting d,d. 2p april 1994 van het hof
van beroep, een maximale raming
waren, en nu het de waarde van de
rechtstreeks uit P-et misdrijf v~rkre-.
gen vermogensvoordelen ex aequo
et bono vermindert tot het bedrag
van. 3.000.000 fraiJ.k, cie tegen ieder
van de eisers uitgesproken verbeurdverklaring van een equivalent
bedrag naar recht verantwoordt;
Dat het rniddel niet kan worden
aangenqmen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genorneri eri de b~slissing
overeenk,ornstig de ·wet is gewezen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eis_ers ingestelde burgerlijke. rechtsvorderingen;, .. ,
OverWegende dat de · eisers geen
middel aanvoeren;

·Om · . die - redenen, verwerpt de
voorzieningen,; .veroordeelt eiser- in
ge _kosteri vat+· zijn;voorzi~ning,-
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14 december 1994 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Willems, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - Bl:RGERLIJKE RECHTSVOR·
DERIO'IG - AKKOORDVONO'IIS - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN VROEGER VONNIS - VROEGER GEWEZEN VOORBEREIDEND VONNIS EN
VONNIS VAN ONDERZOEK- TERMIJN- AANVANG - EINDBESLISSING - BEGRIP.

2° CASSATIEBEROEP-

STRAFZAKEN. TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - Bl:RGERLIJKE RECHTSVORDERING - pt:l:R, BEGIN EN EINDE - VOORBEREIDEND VONC\IIS EN VONNIS VAN ONDERZOEK - TERMIJN - AANVANG - EINDBESLISSING - BEGil!P

en · 2° Tegen het vonnis waarbij de
rechter akte neemt van de overeenkomst die de partijen gesloten hebben
ter oplossing van het regelmatig bij
hem aanhangig gemaakte geschil,
staat geen voorziening open, zodat een
v'roeger gewezen voorbereidende be. slissing en beslissing van onderzoek
een . eindbeslissing wordt bij de uitspraak van ·het akkoordvonnis. en de
termijn om zich in cassatie te voorzien
tegen. de voorbereidende beslissing en
beslissing van onderzoek vanaf dat
tijdstip bt'gint te !open. (Art. 1043
Ger.W.; art. 416 Sv.)

1o
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(NOTHOMB
T. LEPAGE, " DE NATIONALE WAARBORG, N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.1118.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 juni 1993 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
partijen de politierechter, naar wie
de zaak bij het bestreden vonnis
van 23 juni 1993 was verwezen, akte
hebben doen nemen van een overeenkomst waarin eiser afstand deed
van zijn eis tot vergoeding van de
esthetische schade, het enige punt
van de eis waarover de politierechtbank nog uitspraak moest doen;
Overwegende dat, krachtens het
in strafzaken toepasselijke artikel
1043 van het Gerechtelijk Wetboek,
de partijen de rechter kunnen verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die zij gesloten hebben
ter oplossing van het burgerlijk geschil dat bij hem regelmatig aanhangig is gemaakt en dat tegen dit
vonnis geen voorziening openstaat;
Overwegende dat bijgevolg de beslissing van 23 juni 1993 op 27 juni
1994, dagtekening van het door de
politierechtbank gewezen vonnis,
een eindbeslissing is geworden en
dat de termijn om zich ertegen in
cassatie te voorzien vanaf dat tijdstip began te lopen;
Dat de voorziening, nu ze is ingesteld op 19 juli 1994, laattijdig en
dus niet ontvankelijk is;
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Vooren verslaggever: de h. Willems,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler
en J.P. Michel, Aarlen.
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INKOMSTENBELASTINGEN

AA:'-l·
SLAGPROCEDl:RE - AA:'<SLAGTER:\IIJ'\E:-.J BIJZONDERE TER:\1JJ:'-l - RECHTSVORDERI:IIG
WIJZEND OP RET BESTAA:'\1 VA:'i" :-\lET AA;I!GE·
GEVEN INKOMSTEN.

Wanneer een rechtsvordering uitwijst
dat belastbare inkomsten in een der
vijf jaren v66r dat van het instellen
van de vordering, niet zijn aangegeven, mag de administratie, krachtens
art. 263, § 1, :P, W.l.B. (1964), toepassing maken van het beginsel van een
aanvullende aanslag en dan het bedrag ervan vaststellen op basis van andere gegevens dan die welke uit de
rechtsvordering zijn gebleken.
(KEYMOLEN
T. BELGISCHE S'l'AAT - MIN. V. FINANCIE!'i)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, ongeacht het
door eiser op 19 juli 1994 op de griffie van de correctionele rechtbank
neergelegde verzoekschrift, dat geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening; verwerpt
de voorziening; veroordeelt eiser in
de kosten.

(A.R. nr. F.94.0042.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1994 door het
Hof van Beroep te Luik, gewezen;
Ovet het middel: schending van artikel 263, § 1, 3°, van het Wetboek van de
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Inkomstenbelastingen, en bijgevolg van
§ 2, 3", van hetzelfde artikel zoals het
van kracht was v66r de coiirdinatie bij
het koninklijk besluit van 10 april 1992,
bevestigd bij de wet van 12 juni 1992,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over eisers hoger beroep waarin de wettelijkheid wordt betwist van de aanvullende belastingen die voor de belastingjaren 1983 tot 1988 te zijnen laste ten
kohiere zijn gebracht, en inzonderheid
het aanvoeren te dezen van artikel 263,
§ 1, 3", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat beroep afwijst en de
beslissing van de directeur van 14 oktober 1991, met overname van de motieven
ervan, bevestigt, waarin wordt gezegd,
enerzijds, dat « ( ... ) dit geschil betrekking
heeft op niet gefactureerde leveringen
bloem aan (eiser) door de maalderij Ceres; dat overigens uit de gegevens van de
jaarlijkse B.T.W.-lijsten blijkt dat de genoemde (eiser) een belangrijke en geregelde klant van de N.V. Ceres is; ... dat
het bericht van wijziging van 24 november 1989 de niet-gefactureerde hoeveelheden bloem preciseert, te weten : voor
1982, 5.040 kg; 1983, 10.120 kg.; 1984, 7.450
kg.; 1985, 12.500 kg; 1986, 35.280 kg; en
1987, 20.170 kg; dat het niet zonder belang is erop te wijzen dat voor het jaar
1988 de aangegeven aankopen 124.100
kg. bedragen; (... ) dat erop dient gewezen
te worden dat op een vraag van 9 november 1989 van de belastingambtenaar
aan de leverancier van de bloemsilo die
sedert 1 april 1985 wordt gebruikt door
(eiser), is bevestigd dat die silo wei degelijk vijftien ton kan bevatten , en, anderzijds, dat « voor elk van de jaren 1982 tot
1987, het bericht van wijziging van 24
november 1989 de vermeerdering van de
winst op dezelfde wijze bepaalt, door
zonder meer toepassing te maken van
het beginsel van de regel van drie; dat
die vermeerdering immers voortvloeit uit
de volgende berekening : op het zakencijfer van brood- en banketbakkerij wordt
toepassing gemaakt van de verhouding
hoeveelheid njet gefactureerde bloem en
eventueel vergeten facturatie (1987) op
de gefactureerde en aangegeven hoeveelheid bloem, het bekomen resultaat wordt
dan verminderd met de kostprijs van de
in aanmerking genomen bijkomende
aankopen », en vervolgens voor recht
zeggen « ( .•.) dat de belastingambtenaar,
door die werkwijze m feite geen gebruik
heeft gemaakt van het resultaat van de
voor een bepaald jaar verrJChte onderzoeken ''• zodat « hij aldus mtemdelijk
zonder meer artikel 263, § 1, 3°, van het
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Wetboek van de Inkomstenbelastingen
heeft toegepast, met dien verstande overigens dat de litigieuze aanslagen allen
binnen de in § 2, 3", van hetzelfde artikel
263 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vastgelegde termijn zijn gevestigd "•

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 163, § 1, 3", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), de verweerder de belasting of de aanvullende belasting mag vestigen, zelfs nadat de in artikel 259 van hetzelfde wetboek bepaalde
termijn is verstreken in geval « een
rechtsvordering uitwijst dat belastbare
inkomsten niet werden aangegeven in
een der vijf jaren v66r het jaar waarin
de vordering is ingesteld », waarbij in
die gevallen de belasting of de aanvullende belasting moet worden vastgesteld
binnen twaalf maanden te rekenen vanaf
de datum waarop tegen de beslissing
over de genoemde rechtsvordering geen
voorziening meer kan worden ingesteld;
het vaststellen van een aanslag krachtens die bepaling onderstelt dat, zoals eiser m conclu<,Je herhaalde, de recht<;
vordering zelf, die tegen de belastingplichtige of een derde is ingesteld, het
bedrag aan het Iicht brengt van de niet
aangegeven inkomsten die verweerder
wil belasten, of althans het bestaan van
die inkomsten en de gegevens die, eventueel op grond van feitelijke vermoedens
doch zonder aanvullende onderzoeken
door verweerder te vereisen, de bepaling
van het bedrag ervan mogelijk moeten
maken; artikel 263, § 1, 3°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
waarvan het stelsel los staat van dat bepaald bij artikel 259 van hetzelfde wet
hoek, evenwel geen van de in artikel 259
van hetzelfde wetboek bepaalde onderzoeksbevoegdheden, waarover verweerder beschikt binnen de bij genoemd artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde termijn, doet
herleven en hem evenmin, voor het vaststellen van de belasting op grond van genoemd artikel 263 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen , toestaat andere gegevens te gebruiken dan die welke
hij binnen het kader van de genoemde
rechtsvordering heeft mgewonnen, anders zou die, in een dergelijk geval, de
bewuste inkomsten niet aan licht bren
gen; ten deze het arrest dat, met overna
me van de beshssmg van de d1recteur,
noodzakelijk vast~.telt dat 1 het I.S I
bij brief van 7 jum 1989 aan ei<>er ZIJn
voornemen bekendmaakte om de biJ art!
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kel 240 Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde periode van onderzoek
uit te breiden tot de jaren 1984 ·en 1985;
2. verweerder inzonderheid door het sturen van een verzoek om inlichtingen op
9 november 1989 zijn onderzoekingen bij
derden voortzette om zijn vermoeden
over het bedrag van de niet gefactureerde aankopen kracht bij te zetten; 3. het
bericht van wijziging van 24 november
1989 op uniforme wijze, op grand van de
regel van drie, de vermeerdering vaststelde van de belastbare winst voor de
verschillende belastingjaren, waarbij het
bovendien verwijst naar de inlichtingen
die werden verkregen tijdens de controle
bij de N.V. Ceres, om de leveringen zonder factuur te begroten, inzonderheid
voor de periode van augustus 1982 tot
maart 1985, en bijgevolg niet naar recht
kon beslissen dat wei degelijk uit de
rechtsvordering tegen de N.V. Ceres het
bedrag was gebleken van de door eiser
niet aangegeven inkomsten en dat verweerder aileen artikel 263 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen had
toegepast, nu noodzakelijk uit de voorafgaande vaststellingen volgt dat verweerder gebruik heeft gemaakt van de onderzoeksbevoegdheden waarover hij krachtens het Wetboek van de Inkomstenbelastingen beschikt en dat de aanslag
voor aile bewuste belastingjaren op het
resultaat van die onderzoekingen is ge~
grand (schending van artikel 263, § 1, 3",
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en bijgevolg § 2, 3", van hetzelfde
wetboek, zoals dat van kracht was v66r
de coordinatie bij het koninklijk besluit
van 10 april 1992 en bevestigd bij de wet
van 12 juni 1992);
tweede onderdeel, artikel 263, § 1, 3°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) hoe dan ook aileen de belasting mogelijk maakt, ongeacht de in
artikel 259 van hetzelfde wetboek bepaalde termijnen, van de inkomsten die niet
werden aangegeven « in een der vijf jaren v66r het jaar waarin de vordering is
ingesteld >>; uit de stukken van de rechtspleging volgt dat de bewuste rechtsvordering in 1987 is ingesteld, zodat de inkomsten die op grand van artikel 263,
§ 1, 3", kunnen worden belast, te dezen
aileen die konden zijn die betrekking
hadden op de jaren 1982 tot 1985, aanslagjaren 1983 tot 1986, onderworpen aan
de aangifteverplichting gedurende dezelfde jaren 1983 tot 1986; de beslissing van
de directeur en, bijgevolg, het arrest dus
niet konden beslissen dat de litigieuze
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belastingen, inclusief die vastgesteld
voor de aanslagjaren 1987 en 1988, allemaal wettelijk waren vastgesteld binnen
de te.mijn van artikel 263 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1965)
(scheiiding van artikel 263, § 1, 3", van
hetzelfde artikel zoals het van kracht
was v66r de coordinatie bij het koninklijk besluit van 10 april 1992, bevestigd
bij de wet van 12 juni 1992) :

Wat betreft bet eerste onderdeel :
Overwegende dat de bestreden beslissing van de directeur, waarvan
bet arrest de motieven overneemt,
vermeldt dat « in bet geval van de
firma Ceres, de vaststellingen van
bet I.S.I. volgende punten aan bet
licbt brengen : - alle ondervraagde
personeelsleden van de firma bebben bet bestaan van de zwarte boekbouding bevestigd; - de vertegenwoordigers van de maatscbappij waren op de boogte van baar praktijken en bebben dat feit toegegeven;
- benevens de eigenlijke zwarte
boekbouding bestaan er andere
stukken zoals dubbele reeksen vervoerdocumenten, fictieve leningen
aan bakkers ... ; - bet bestaan bij de
bewuste maalderij van niet minder
dan 2000 klanten, met niet gefactureerde leveringen van bloem; dat te
dezen niet kan worden betwist dat
(eiser) een geregelde klant is van de
maalderij Ceres; dat de zwarte boekbouding van de bewuste firma inzonderbeid de zogenaamde " Grietens lijsten" bevat; een geel boek
" geel hoek Grietens " genaamd; dat
vervoersdocumenten betreffende leveringen in bet zwart ook werden
geraadpleegd; dat de gegevens uit
de drie bovenstaande bronnen volmaakt overeenstemmen; dat genoegzaam naar recbt is aangetoond dat
de bovenvermelde praktijken van de
firma Ceres systematiscb, massaal
en repetitief waren; dat de leverancier die valse boekbouding aileen
gebruikte om dat systeem te beberen; dat de leverancier met gege·
vens van de zwarte boekbouding belemaal geen belangen nastreefde
die, als dusdanig, totaal vreemd zijn
met de belastingtoestand van de
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bakkers en banketbakkers die klanten zijn van de maalderij »;
Dat het arrest vaststelt : « dat het
bestuur, door .te verwijzen naar een
rechtsvordering waaruit de levering
van bloem zonder factuur blijkt,
wettig en genoegzaam zijn kennisgeving en bericht van wijziging
heeft gemotiveerd en dat (eiser) ten
onrechte eist · dat hem in dat stadium van de rechtspleging preciese
gegevens worden verstrekt; dat, hoewei een gewone vermelding in de
boekhouding van een derde niet volstaat ·om de leveringen zonder factuur te bewijzen en hoewel de feiten
die ten grondslag liggen aan het
door het bestuur toegepaste vermoec
den, voldoende moeten bewezen zijn
om het te verantwoorden, moet worden geoordeeld dat zulks te dezen
het geval is, zowel gelet op de borderellen en staten die verzoeker persoonlijk betreffen, a1s op meer algemene stukken die betrekking hebben op het gedrag van de leverancier, die op verschillende plaatsen
samenvallen en aantonen dat er een
zwaarwichtig en precies geheel van
vermoedens bestaat dat elke twijfel
uitsluit »;
Dat uit die vermeldingen volgt
dat, in tegenstelling tot hetgeen in
het onderdeel wordt betoogd, t:toch
de beslissing van de directeur noch
het arrest vaststellen of aannemen
dat de litigieuze belastingen in be·
ginsel zijn vastgesteld op grond van
gegevens die niet bleken uit de
rechtsvordering tegen . de vennootschap Ceres en die enkel uitaanvullende onderzoekingen · hadden kunnen blijken;
Dat het onderdeel, in die mate,
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het betoogt dat het bestuur, voor het vaststellen van het
bedrag van de aanvullende belasting, geen nieuwe indicH~n mocht inwinnen maar zich d1ende te beperken tot de gegevens d1e aan het
hcht zijn gekomen door de rechts
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vordering tegen de vennootschap
Ceres, faalt naar recht;
Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat het geschil betrekking heeft op de aanvullende be
lasting voor de aanslagjaren 1983 tot
1988; dat het bericht van wijziging
op 24 november 1989 ter kennis van
eis(':'r is gebracht en dat de aanslagbiljetten hem op 28 december 1989
en 2 juni 1990 zijn toegestuurd;
Overwegende dat het onderdeel
aanvoert dat artikel 263, § 1, 3", va1.
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) aileen de belasting
van niet aangegeven inkomsten mogelijk maakt tijdens de vijf jaren
v66r de rechtsvordering wordt ingesteld; dat te dezen die tegen de vennootschap Ceres gerichte rechtsvordering in 1987 is vastgesteld; dat
bijgevolg aileen de belasting op de
inkomsten van de jaren 1982 tot
1985 (aanslagjaren 1983 tot 1986)
binnen de in voormeld artikel bepaalde termijn kon worden gevestigd;
Overwegende evenwel dat ingevolge artikel 259, tweede lid, van hetzelfde wetboek, de belasting of de
aanvuileride belasting kan worden
gevestigd gedurende vijf jaar vanaf
1 januari van het jaar waarnaar het
aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd, in
geval van inbreuk op de bepalingen
van genoemd wetboek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten,
gedaan met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk te schaden, hetgeen te
dezen niet wordt betwist; dat die bepaling onafhankelijk is van die van
artikel 263, § 1, 3°;
Dat daaruit volgt dat de bijzondere termijn voor inkohiering bepaald
bij voornoemd artikel 259, tweede
lid, voor de aanslagjaren 1987 en
1988 niet verstreken was op het tijdstip van de vaststelling van de htl
gieuze aanvuilende belastingen,
Dat het onderdeel met kan wor
den aangenomen
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

Nr. 558

· (< ENTREPRISE HONS ET CIE " B.V.B.A.

T FRA"'SE GEMEENSCHAP)
ARREST ( vertaling)

15 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Delahaye en De Bruyn.
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15 dece.mber 1994

1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) ONWETTIGE AA!IiBESTEDI"'G - SCHADELOOSSTELLI"'G VERScHcLmari AA"' DECITGEs~o:
TEN I"'SCHRIJVER - I"'TEREST

2° INTERESTEN -

MORAT()IRE INTEREST
- OVERHEIDSOPDRACHT - ONWETTIGE AANBESTEDING - sCHADELOOssTELLINci vEiRscHuLman MN DE UTciESLOTEN'INSCHRIJVER.

1° .en 2° Ingeval bij de aanbesteding van
een overheidsopdracht op onwettige
wijze met een inschrijver geen rekening is gehouden, geeft art. 12, § 1, wet
van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen . en diensten . hem
techt op schadeloosstelling vastgeste_~d
op 10 pet. van het bedrag van ZIJn
inschrijving plus moratoire interest op
de vergoeding, welke interest wordt
berekend vanaf de dag waarop hij
schadeloosstelling heeft gevorderd.
(Art. 1153 B.W.)

(AR. nr. C.94.0217.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1993
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 12, § 1, van de wet van 14 juli
1976 betreffende overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen
en diensten, 36 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de
overheidsopdrachten voqr aanneming
van werken, leveringen en diensten en,
voor zoveel nodig, 1382 en 1383 van het
Burgerlljk Wetboek,
·
. doordat het arrest door, met verwijzing naar de uiteenzetting van de feiten
in het beroepen vonnis, in hoofdzaak
vaststelt dat eiseres, de inschrijver met
het laagste bod op een door verweerster
uitgeschreven openbare aanbesteding,
ten onrechte was uitgesloten van die opdracht ten voordele van een derde onderneming, dat die onwettigh~id door de
Raad van State was vastgesteld en dat
verweerster, ten gevolge van het vernietigingsarrest van het hoge administratieve rechtscollege, aan eiseres een sch(/-deloosstelling had betaald van 10 pet. van
het bedrag van haar inschrijving, als bepaald bij artikel 12, § 1, van de wet van
14 juli 1976, en met bevestiging van het
beroepen vonnis vervolgens beslist dat
de vordering van eiseres tot betaling van
vergoedende interest en vergoeding voor
de schade teri gevolge van de muntontwaarding niet kan worden aangenomen,
en die beslissing verantwoordt door de
overweging « dat het recht waarvan de
schending de grondslag van de ingestelde vordering vormt, te weten het recht
om de aannemer te blijven die hij contractueel was geworden door de laagste
regelmatige inschrijving, zijn oorsprong
en bestaansvereisten aileen vindt in de
tussen de partijen gesloten overeenkomst, en dat de geleden schade aileen
aan. de waiJ.prestaties van appellante
(lees : geYntimeerde) (thans verweerster)
te wijten is (zie Cass., 4. juni 1971
R.C.J.B., 1976, p. 12); dat (eiseres), door
de hoedanigheid. van inschrijver aan te
nemen, bij voorbaat had ingestemd met
het strafbeding volgens hetwelk, met toe-
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passing van artikel 12, ·§ 1, van de wet
van .14 juli 1976 betreffende de overheidsopdraehten, haar schade was vastgesteld op 10 pet. van ~et bedrag van
haar insehrijving voor het geval (verweerster) haar de opdracht niet zou gunnen; dat voornoemd arrest van het
opperste ·Hof de aquilisclie aansprakelijkheid niet aileen uitsluit wanneer de
miskende overeenkomst !outer contractueel is, maar ook wanneer, de geleden
schade van die aard is (... ); dat het Rekenhof bijgevolg, met toepassing van de
beginselen inzake ~e contraetuele aansprakelijkheid, tereeht, en met rechtzetting van (verweersters) vergissing, heeft
geoordeeld dat " ... het toekennen van
moratoire interest pas kan verantwoord
zijn vanaf 22 april 1986, datum waarop ...
(eiseres) in haar voordeel de toepassing
van de voormelde wettelijke bepalingen
heeft gevraagd "; dat er voor de korte periode tussen de ingebrekestelling (op 22
april 1986) en de betaling van de vergoeding (29 augustus 1986) geen rekening
met een muntontwaarding moet worden
gehouden »,
terwij/, enerzijds, de overeenkomst die,
ten gevolge van de eenzijdige administratieve beslissing van gunning ,van een
openbare opdraeht volgens een openbare
aanbesteding, de overheid verbindt ten
aanzien van de door haar gekozen
insehrijver, wordt gesloten door de kennisgeving aan die inschrijver van de
goedkeuring van zijn inschrijv:inp~ uit de
vaststellingen van het beroepen vonnis,
waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat
te dezen de overeenkomst over de uitvoering van de aanbestede werken door
verweerster met de ondernerinng Gueibe
is gesloten en dat haar op 18 maart 1983
kennis is gegeven van de goedkeuring
van haar inschrijving; anderzijds de verplichting die artikel 12, § 1, van .de .wet
van 14 juli 1976 oplegt aan de overheid
om de schade te vergoeden die zij aan
de laagste regelmatige insc}J.rijver heeft
berokkend door hem de aanbestede opdracht niet te gunnen, overigens niet uit
een overeenkomst maar uit de wet zelf
voortvloeit, die een bijzondere toepassing
.maakt van het beginsel vervat in de a:rtikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek; de om!!tandigheid,, waarop in
het beroepen vonnis en in het bestreden
arrest wordt gewezen, dat de Raad van
State iri zijn arrest van 22 ja1taari 1986,
heeft « vastgesteld dat (eiseres) inder- :
daad de laagste inschrijver was en · de '
beslissing van gm1ning van d(., litigieuze
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opdracht aan de onderneming Gueibe en
weigering van gunning aan (eiseres)
heeft (vernietigd) >> en dat, bijgevolg, de
opdracht ha.d moeten gegund worden
aan eiseres die die laagste regelmatige
inschrijving had neergelegd, niet tot gevolg heeft dat er t1,1ssen verweerster en
eiseres een overeenkomst is gesloten;
daaruit volgt dat het arrest niet naar
recht beslist: 1°, dat eiseres, nu zij de
laagste regelmatige inschrijving heeft
neergelegd, volgens de overeenkomst de
aannemer van de opdracht is geworden;
2°) dat de door eiseres geleden schade
« aileen te wijten is aan de tekortkoming
van (verweerster) aan de .verplichtingen » die voortvloeien uit « de tussen de
partijen gesloten overeenkomst », dat wil
zeggen aan een contraetuele fout van
verweerster; 3") dat eiseres, door de hoedanigheidvan inschrijver aan te nemen,
« bij voorbaat heeft ·ingestemd met het
strafbeding luidens hetWelk, met toepassing van artikel 12, § 1, van de wet van
14 juli 1976 ( ...), haar sehade wordt bepaald op 10 pet. van het bedrag van haar
inschrijving voor het geval (verweerster)
haar de opdracht niet gunt •, en dat die
schade contractueel is :

Overwegende dat eiseres, aannemer met de laagste regelmatige
inschrijving, niet betwist dat het
recht op vergoeding van de schade
die verweerster hem heeft toegebracht door hem de opdracht niet te
gunnen, volgt uit artikel 12, § 1, van
de wet van 14 juli 1976 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten;
Dat de verplichting tot betaling
van de bij die wetsbepaling vastgestelde vergoeding een verbintenis is
die, in de zin van artikel 1153 van
het Burgetlijk Wetboek, aileen betrekking heeft op het betalen van
een bepaalde geldsom;
Dat ingevolge dat artj~el.de schadevergoeding wegens vertraging in
de uitvoering in de regel bestaat in
(ie wettelijke interest te rekenen
van de ,d,ag .der aanneming tot betaling;
Dat het hof van beroep bijgevolg,
met verwijzirig. naar het Rekenhof
naar recht beslist dat " het toeken~
nen ,van moratoire interest pas kan
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verantwoord ZIJn vanaf 22 april
1986, datum waarop ... (eiseres) in
haar voordeel de toepassing heeft
gevraagd (van voormeld artikel 12,
§ 1, van de wet van 14 juli 1976) »;
Dat het middel, ook al was het gegrond, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk zou zijn; ·

Jijke maatschappelijke zetel, noch
werkzaamheden heeft, verplichten tot
borgstelling alvorens in Belgie in rechte op te treden, wanneer tussen Belgie
en die Staat een overeenkomst is gesloten waarbij de in die Staat opgerichte en gemachtigde vennootschappen van borgstelling worden ontslagen
(1). (Art. 851 Ger.W.; art. 13 Verdrag
van 1 mei 1885 tussen Belgie en de Republiek. Liberia.)

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

2" Bij de beoordeling van de banden tu§
sen een vennootschap en een Staat,
dient de rechter toepassing te makeri
van de m die Staat geldende regels (2).

15 december 1994 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelljkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard
en Van Ommeslaghe

(I:\DRA rO:\IP\ V' LTD T LEROY E.A)
A..RREST ( vertaling)

(A.R. nr. C.94.0227.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
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15 december 1994

1° CAUTIO JUDICATUM SOLVI -

I"i
TERN.\T!O'\.\LE OVEREE'\KO:\IST HOlDEKDE
O"lTSLAG \:AI\ BORGSTELLI'\:G - VERDRAG
\AN I MEl 1885 TCSSEN BELGIF EN LIBERIA ·.EN"\OOTSCHAP OPGERICHT E'\ GE:\IACH
":"IGD VOLGE!';S DE WETTE'\ \ \ '\ LIBERIA

2° VENNOOTSCHAPPEN
<;CHAPPEN NAAR BCITEIIiLA"'DS RECHT - '\OA
TIONALITEIT

1o Als een recliter aanneemt dat een

vennootschap door een vreemde Staat
1s erkend, mag hij haar geenszins, op
grand dat zij in d1e Staat noch werke-

· Over het middel: schending van de artikelen 13 van het Verdrag van Vriend.~chap, Koophandel en Scheepvaart, op
1 mei 1885 t\lssen Belgie en de Republiek Liberia gesloten en goedgekeurd
bij de wet van 3 mei 1886, 196, 197 van
de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, zijnde titel IX van het
Wetboek van Koophandel, en 851 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiseres beveelt
een cautiO JUdiCatum, solei van 500.000
frank JUdiCatum solei te stellen voor elke
verweerder en aldus beslist, na erop te
hebben gewezen dat de regel van artikel
13 vim het Verdrag van Vriendschap,
Koophandel en Scheepvaart, dat op 1
mei 1885 tussen Belgie en de Republiek
Liberia werd gesloten, « steeds geldt
(1) en (2) Zie Cass., 13 Jan 1978 (A.C., 1978,
524), 11 Jan 1979 (1bid., 1978-79, 568) met cone!.
adv g~>n J Veiu m Bull en Pas., 1979, I, 521,
P
DF P\G~
en B \ o\'\ DE Gn.cKE,

Les personnes moraies etrangi>res et I'ordre
public mternatwnal beige», Re~ prat. soc., 1979,

«

nr. 6002; P. VAN OMMESLAGHE en X. DIEUX,
• Examen de JUrisprudence (1979-1990), Les
soc1etes commerclaies » R C.J B., 1992, biz 673,
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voor de Belgische rechtscolleges, zonder
dat ermee rekening kan worden gehouden dat de hoge contracterende partijen
en in feite inzonderheid de Belgische
Staat niet hadden kunnen voorzien dat
in het Liberiaanse rechtskader een vennootschap als die van (eiseres) zou voorkomen, namelijk een " gelncorporeerde "
en
" niet-verblijfhoudende "
vennootschap, soms " offshore " genoemd, op
grond « dat, alvorens verder uitspraak te
kunnen doen, vooraf moet worden nagegaan of de vennootschap (eiseres) zich
kan beroepen op de Liberiaanse nationaliteit; dat de Belgische rechtbanken verplicht zijn zulks te onderzoeken volgens
hun beoordelingscriteria van internationale openbare orde; dat uit de overgelegde
stukken volgt dat aan (eiseres), wegens
haar niet betwist statuut van " niet-verblijfhoudende " vennootschap, en om fiscale redenen waarvan zij zelf zegt dat zij
logisch zijn, elke handelsactiviteit en Libena wordt ontzegd; dat zij maar een
adres (" mailing address ") blijkt te hebben dat als maatschappelijke zetel in de
gedinginleidende dagvaarding wordt vermeld, namelijk het adres van haar oprichter Fully (80, Broad street te Monrovia) die onmiddellijk ontslag nam om
blijkbaar te worden vervangen door eert
advocaat van Geneve; dat op grond van
die gegevens derhalve aan (eiseres) niet
de Liberiaanse nationaliteit en, bijgevolg, evenmin het voordeel van het Belgisch-Liberiaans verdrag kan worden
toegekend, en dat « nu (eiseres) geen
aanspraak maakt op een andere nationaliteit die haar ontslaat van elke borgstelling, het verantwoord is( ... ) het beroepen
vonnis te bevestigen waarbij een borgstelling wordt bevolen ''•

terwijl artikel 13 van het Belgisch-Liberiaans Verdrag van 1 mei 1885 bepaalt
dat << de hoge contracterende partijen ond~.rling verklaren aan aile maatschapplJen en handels-, nijverheids- of financie-vefolnootschappen, ingesteld en gemachtlgd volgens de bijzondere wetten
va? een der beide Ianden, de bevoegdheld te erkennen om al hun rechten uit
te oefenen en voor de rechtbanken te
gaan, hetzij om er een rechtsvordering
aan te leggen hetzij als verweerder in
geheel de uitgestrektheid van de St~ten
en bezittingen van de andere IT'0gendheid, zonder andere voorwaarden dan
zich te gedragen naar de wetten van die
Staten en bezittingen »; die verdragsbepaling de volgens het Liberiaan'"1 recht
opgerichte en gemachtigde handelsven-
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nootschappen ontslaat van een cautio judicatum sole~ wanneer zij, als eiseressen,
voor ~e Belg1sche rechtbanken optreden,
zoals m artikel 851 van het Gerechtelijk
Wetboek is bepaald;. als enige voorwaarde waaraan moet worden voldaan om
een handelsvennootschap die zich beroept op de Liberiaanse nationaliteit en
voor de Belgische rechtbanken optreedt
te kunnen ontslaan van een dergelijke
borgstelling geldt dat zij opgericht en gemachtigd is volgens de bijzondere wetten
van de Republiek Liberia; voor zover
enerzijds, zoals uit de vaststellingen va~
het arrest volgt, het Liberiaanse recht de
oprichting toestaat van niet-verblijfhoudende handelsvennootschappen, dat wil.
zeggen waarvan de werkelijke tnaatschappelijke zetel in een ander land is
gelegen, waaraan elke handelsactiviteit
in Liberia is ontzegd, mits de bij de lokale wet gestelde oprichtingsvoorwaarden
op regelmatige wijze werden vervuld, en;
anderzijds, niet werd ontkend dat aan
die voorwaarden op regelmatige wijze.
werd voldaan bij de oprichting van eiseres, het arrest ten onrechte steunt op het
feit dat eiseres in Liberia geen enkele
activiteit mag uitoefenen en in dat land
aileen maar een postadres en geerl werkelijke maatschappelijke zetel heeft, om
te beslissen dat haar niet de Liberiaanse
nationaliteit kan worden toegekend zonder de Belgische internationale openbare
orde te miskennen; het bestaan zelf in
de Belgische rechtsorde van een verdragsbepaling, zoals artikel 13 van het
Belgisch-Liberiaans Verdrag van 1 me{
1885, uitsluit dat de omstandigheid dat
de wetten van de Republiek Liberia de
nationaliteit van dat land toekennen aan
niet-verblijfhoudende
handelsvennootschappen die echter overeenkomstig die
wetten gelncorporeerd zijn, kan worden
beschouwd als een miskenning van de
Belgische internationale openbare orde :

Overwegende dat, enerzijds, bij de
beoordeling van de banden tussen
de eisende vennootschap en Liberia
toepassing dient te. worden gemaakt
van de in die Staat geldende regels;
Overwegende dat het arrest oordeelt, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat eiseres een « ge!ncorporeerde » en « niet-verblijfhoudende » vennootschap is, ·soms « off
shore » genoemd, als die welke « in
het Liberiaanse rechtskader tot
stand » kwam;
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Overwegende dat, ander21jds, artikel
VIII
van
het
Verdrag
van Vriendschap, Koophandel en
Scheepvaart, op 1 mei 1885 tussen
Belgie en de Republiek Liberia gesloten en goedgekeurd bij de wet
van 3 mei 1886, bepaalt dat de hoge
contracterende partijen onderling
verklaren aan alle maatschappijen
en handels-, nijverheids- of financievennootschappen, ingesteld en gemachtigd volgens de bijzondere wetten van een van de beide landen, de
bevoegdheid te erkennen om al hun
rechten uit te oefenen en voor de
rechtbanken te gaan, hetzij om er
een rechtsvordering aan te leggen,
hetzij als verweerder, in het geheel
van de uitgestrektheid van de Staten en bezittingen van de andere
mogendheid, zonder andere voorwaarden dan zich te gedragen naar
de wetten van die Staten en bezittingen;
Overwegende dat het hof van be:oep dat had aangenomen dat eiseres een door Liberia erkende vennootschap is, niet zonder schending
van voormeld Verdrag aan die vennootschap het recht heeft kunnen
weigeren om zich erop te beroepen
en haar verplichten om borg te stellen;
Dat het middel gegrond is;
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KA:\'IER -

15 december 1994

1° RECHTEN VAN DE MENS '--

YER
DRAG RECHTE" \'.-\"'J DE :\IE'\S - ART '6 ART 6 1 - TCCHTZAKEN - 0'\P.\RTI.JDIG
HElD - R.-\.-\D V.\"'J BEROEP \'.-\" DE ORDE
VA'\i AD\'OC.\TE" - LID D.\T .-\LS SCHEIDS·
RECHTER ZITTI"G HAD !" EE"i A'\DERE
ZAAK AA'IlGAA'\iDE DEZELFDE ADYOCAAT

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VER
DRAG RECHTE'\i VA"i DE ME'\S - ART 6 ART 6 1 - TCCHTZAKEN - 0'\P.\RTIJDIG·
HElD - 0'\iAFHX\KELIJKHEID - RAAD VA"i
BEROEP V.-\'\i DE ORDE VA'\ ADH)C.\TE"i
SA'\JE'\STELLI'\G

3° ADVOCAAT

BEROEPSGEHEni

TCCHTO\ ERHEID

4° BEROEPSGEHEIM -

AD\'OCAAT

--

TCCHTO\ ERHEID

1o Uit de omstandigheid dat een lid van
de raad van beroep van de Orde van
Advocaten zitting had als lid van een
scheidsrechterlijk college, dat uitspraak heeft gedaan inzake een geschil over honoraria zonder enig verband met de aan voormelde raad
overgelegde feiten, valt niet af te leiden dat de raad van beroep niet onafhankelijk noch onpartijdig is, oak al
wordt tegen de beslissing van dat
scheidsrechterlijk college hager beroep
ingesteld voor het hof van beroep en
spreekt de raad van beroep zich oak
uit over grieven betreffende honoraria
(1). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
2° Stafhouders en gewezen !eden van de

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
n:1ar het Hof van Beroep te Luik.
15 december 1994 ,..... 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat · mr Gerard.

raad van de Orde van Advocaten nemen in de tuchtraad van beroep niet
als vertegenwoordigers van de Orde
zitting, maar voor zich persoonlijk; de
samenstelling van die raad kan geen
twijfel doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid ervan (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 473
Ger.W.)
(1) Cass, 10 IDE>! 1990, A.R. nr 8947 (A C.,
1989-90, nr 531).
(2) Cass , 13 sE>pt. 1984, A.R. nr 7105 (AC.,
1984-85, nr 39)
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3° en 4° Ook al moet de advocaat die, bij

de uitoefening van zijn beroep, door
zijn client in vertrouwen wordt genamen, in de regel, het hem toevertrouwde geheim eerbiedigen, tach kan die
verplichting niet bestaan ten opzichte
van de tuchtoverheid die het beroepsgeheim tegelijk moet waarborgen
en eerbiedigen (3). (Art. 456 Ger.W.;
art. 458 Sw.).
(D... T. PROCCRECR-GE'I;ERAAL BIJ RET HOF
VA:"i BEROEP TE BRUSSEL)
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niet als vertegenwoordigers van de
Orde zitting nemen, maar voor zich
persoonlijk;
Dat de samenstelling van de tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten geen twijfel kan doen
ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid ervan;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. D.94.0016.F)

HET HOF; - Gelet op de beslissingen op 18 januari en 22 maart
1994 gewezen door de tuchtraad van
beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de omstandigheid dat een lid van de raad van
beroep van de Orde van Advocaten
die de bestreden beslissingen heeft
gewezen, zitting had als lid van een
scheidsrechterlijk college dat uitspraak heeft gedaan inzake een geschil over honoraria zonder enig
verband met de in casu aan eiser
verweten feiten, niet valt af te leiden dat de raad van beroep niet ontvankelijk, noch onpartijdig is, ook al
is tegen de beslissing van het
scheidsrechterlijk college hoger beroep ingesteld voor het hof van beroep en spreken de bestreden beslissingen zich ook uit over grieven
betreffende honoraria;
Dat het middet niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de stafhouders
en gewezen !eden van de raad van
de Orde in de tuchtraad van beroep
(3) Cass., 3 jum 1976 (A.C, 1976, 1105).

Overwegende dat de tuchtraad
van beroep oordeelt, zonder desaangaande te worden bekritiseerd,
dat eiser << te dezen is opgetreden
als lid van de Brusselse balie, zodat
precies toepassing moet worden gemaakt van de lokale tuchtregels,
met uitsluiting van die van de balie
van New York, zulks ongeacht de
nationaliteit van de clienten (... ); dat
toen (eiser) om zijn inschrijving op
het tableau van de Orde van Brussel
had gevraagd, hij zich impliciet,
maar zeker ertoe heeft verbonden
aile voor de advocaten van de Brusselse balie geldende regels na te Ieven »;
Overwegende dat, krachtens die
regels, de advocaat die van zijn
client beroepshalve in vertrouwen
iets te weten komt, in de regel verplicht is het hem toevertrouwde geheim te bewaren; dat zodanige verplichting niet kan bestaan ten aanzien van de tuchtoverheid, jegens
wie de advocaat is gehouden tot de
door de plichtenleer van zijn beroep
voorgeschreven oprechtheid en loyauteit; dat die overheid die door de
advocaat in twijfelachtige gevallen
in vertrouwen moet kunnen worden
genomen en die, in geval van misbruik, tuchtrechtelijk dient op te treden, het beroepsgeheim tegelijk
moet waarborgen en eerbiedigen;
Dat de tuchtraad van beroep,
dientengevolge, zonder schending
van artikel 456 van het Gerechtelijk
Wetboek, aan eiser kon ten laste
leggen dat hij had geweigerd te ant-
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woorden op de hem door de stafhouder en de verslaggever gestelde vragen;
Dat de overwegingen betreffende
het begrip "de meest strikte regel ",
die in de bestreden beslissing alleen
subsidiair ter sprake zijn gekomen,
ten overvloede zijn gegeven;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 december 1994 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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1e

KAMER -

16 december 1994

CASSATIEBEROEP -

BCRGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING - ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP INGESTELD DOOR MEERDERE PARTIJEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL - DOOR EEN
PARTIJ REGELMATIG INGESTELD CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID VAN DE ANDERE CASSATIEBEROEPEN.

In een onsplitsbaar geschil komt het cassatieberoep dat een partij regelmatig
heeft ingesteld ten goede aan de eisers
wier cassatieberoep is ingesteld na het

Nr. 561

verstrijken van de bij art. 1073, eerste
lid, Ger. W. bepaalde termijn (1). (Artt.
31 en 1084 Ger.W.)
(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.. EN FAILLISSEMENT ETS. GUSTAAF MAERTENS N.V. T. MARC
VERHEGGE)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0008.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1992
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de. voorziening: de
voorziening is te laat ingesteld :
Overwegende dat verweerder het
exploot van 7 oktober 1992 overlegt
waarbij het arrest, op zijn verzoek,
aan de curators in persoon werd be·
tekend;
Dat de voorziening op 11 januari
1993 ter griffie van het Hof is ingediend, dit is buiten de bij artikel
1073, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalde termijn van drie
maanden;
·
Overwegende dat het arrest evenwei vaststelt dat het geding betrekking heeft. op de concurrente aanspraken van, eensdeels, verweerder
die ten aanzien van de curators aanspraak maakt op het voorrecht van
artikel 20, 2°, van d~ Hypotheekwet,
en, anderdeels, eiseres die een warrant heeft op de goederen waarop
verweerder zijn voorrecht wil laten
gelden;
Dat dergelijk geding onsplitsbaar
is;
(1) Cass., 3 mei 1934 (Bull. en Pas., 1934, I,
263); F. DeMON, in Commentaar Gerechtel1jk
recht, art. 1084, nr. 10.
Het bestreden arrest was op verzoPk van de
verweerder op 7 oktober 1992 aan de curators
betekend, en op 8 oktober 1992 aan de Bank
Brussel Lambert; hun (gezamenlijk) cassatieberoep met hPt exploot van de betpkening werd
ingediend op de griffie van het Hof op maandag
11 januari 1993.
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Overwegende dat de door eiseres
regelmatig ingestelde voorziening
ten goede komt aan de andere eisers;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet gegrond is;

16 december 1994 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.
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16 december 1994

1° BORGTOCHT -

BORG -

ACCESSOIRE

\ ERBI'XTE'\IS.

2° BORGTOCHT -

BORG - VERZAKI"JG
BIJ \'OORBAAT AA'\ DE EXCEPTIE DAT DE
HOOFDSCHCLD IS BETAALD

1" De verbintenis van de borg is naar
haar aard een accessoire verbintenis
(1). (Art. 2011 B.W.)
2° Het beding krachtens hetwelk de borg

bij voorbaat eraan verzaakt de exceptie op te werpen dat de hoofdschuld is
betaald, is in strijd met het wezen zelf
van de borgtocht. (Artt. 2011 en 2036
B.W.)

(1) Zie Cass., 7 Jan 1972 (A.C., 1972, 445).
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(UYTERHOEVEN E.A. T. N.M.K.N. N.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0056.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1992
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1108, 1126,
1234, eerste lid, 1239, eerste lid, 2011,
2012, eerste lid, 2013, eerste lid, en 2036,
eerste lid, van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest, door de bevestiging
van bet vonnis a quo beslist dat eisers
een bedrag van 3.354.130 BEF in hoofdsom vermeerderd met interesten aan
verweerster in cassatie zijn verschuldigd,
krachtens door hen op 10 juni 1982 ondertekende solidaire borgstellingsakten,
en anderzijds de curator veroordeelt tot
vrijwaring van eisers op grond van de
overwegingen dat: « (de tot bindendverklaring van bet arrest opgeroepen partij,
hierna : de curator), curator van het faillissement van de N.V. Data Systems, bij
de tegeldemaking van het handelsfonds
van de gefailleerde firma waarop (verweerster) een bijzonder voorrecht bezat,
niet handelde in uitvoering van de opdracht zoals vervat in art. 528 F.W.; dat
uit niets blijkt dat hij daartoe machtiging van de rechtbank of van de rechtercommissaris bezat; dat daarentegen de
brieven welke (verweerster) op 8 september 1983 aan (eisers) richtte een begin
van bewijs door geschrift uitmaken
waardoor de bewering van laatstgenoemden volgens welke (de curator) bij de tegeldemaking van het handelsfonds als
lasthebber van (verweerster) optrad,
waarschijnlijk gemaakt wordt; dat anderzijds, waar niet blijkt dat door (verweerster) tegen bet optreden van de curator
enig bezwaar geformuleerd werd en van
hem gelden voortkomende van de kwestieuze tegeldemaking in ontvangst nam,
deze feiten bepaalde, gewichtige en met
elkaar overeenstemmende vermoedens
zijn die voormeld begin van schriftelijk
bewijs aanvullen en het bewijs van de
bewering van (eisers) leveren; dat zij als
derden t.o.v. de lastgeving gegeven door
(verweerster) aan (de curator) deze door
aile middelen van recht mogen bewijzen,
ook wanneer de waarde ervan 3.000 fr.,
thans 15.000 fr. overtreft; (... ) dat, waar
(eisers) zich bij akte d.d. 10 juni 1982 so-
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lidair borg stelden voor de verbintenissen voortvloeiend uit de kredietopening
toegestaan door (verweerster) aan de
N.V. Data Systems en verzaakten aan de
voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van het voordeel van art.
2037 B.W. alsmede aan elke exceptie of
elk. middel dat de bevrijding van hun
verbintenis tot gevolg kon hebben, zij
ten onrechte aanvoeren t.o.v. (verweerster) bevrijd te zijn door de opbrengst
van het handelsfonds van de N.V. Data
Systems welke voldoende moet geweest
zijn om· de schuldvorderihg van (verweerster) t.o:v. vermelde firma te dekken
en door de betaling van de gelden in
handen van (de curator) als lasthebber
van (verweerster); dat hieraan geen afbreuk gedaan wordt door het feit dat
(verweerster) (de curator) met de tegeldemaking van het handelsfonds gelastte;
dat dit feit geen bepaald en gewichtig
vermoeden uitmaakt waardoor. het bewijs geleverd wordt dat (verweerster) afstand zou gedaan hebben van haar recht
om (eisers) als borgen aan te spreken,
ook niet wanneer zij wisten dat er voldoende. gel den lj:onden gerealiseerd worden om de schuldvordering van (verw:eerster) t.o.v. de. N.V. Data Systems
volledig ~e betalen, (verweerster) hen
slechts in betaling aansprak nadat gebleken was dat (de curator) de gelden
welke hij ingevolge de realisatie van het
handelsfonds ontving, niet volledig aan
zijn lastgever, (verweerster), overmaakte,. in toepassing van de beroepsaansprakelijkheid van (de curator) vergoeding
voor de geleden schade kon bekomen en
zij over een rechtstreekse vordering lastens hem beschikte; dat (verweerster) terecqt toepassing deed van art. 1254 B.W.;
dat de eerste J;"echter dan ook terecht (eisers) solidair tot betaling aan (verweerster) .van , het saldo van de schuldvordering van (verwe,erster) t.o.v. de N.V. Data
Systems belopende 3.354.130 fr. +
282.886 fr. hoofdens intereste.n, vermeerderd met de conventionele intresten a
15,25 % op 3.354.130 fr. vanaf 2 februari
1986 veroordeelde; dat hij evenwel ten
onrechte slechts.vermelde interesten toekende tot 1 september 1986 en van dan
af gerechtelijke interesten;, dat inderdaad
in de. kredietovereenkomst tussen (ver·weerster) en de N.V. Data Systems waarvoor (eisers) borgstelling verleenden het
volgende bedongen werd: « De . gebeur. lijk ter uitvoering van onderhavige borgstelling voor Uw rekening betaalde bedragen zullen daarenboven rente kweken tegen de rentevoet van de kaskredie-
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ten geopend door de Nationale Maatschappij, vermeerderd met 2 % en minimum 12 % 's jaars en dit vanaf de datum
van onze betaling tot en met de datum
dat wij door U definitief zullen terugbetaald zijn ;,; dat, waar op 28 juni 1983
(verweerster) de door (eisers) verleende
borgstelling diende uit te voeren en de
rentevoet van de kaskredieten alsdan
13,25 % bedroeg, (verweerster) terecht
een interestvoet van 15,25 % in rekening
bracht; dat (eisers) dan ook tevens solidair tot betaling van de conventionele interesten a 15,25 % vanaf 2 februari 1986
tot aan de algehele betaling dienen veroordeeld te worden; (...) dat, waar (de curator) in de uitvoering van de lastgeving
welke hij van (verweerster) ontving, een
fout beging door al de gelden welke hij
ingevolge de tegeldemaking van het handelsfonds ontving, bedrieglijk achter te
houden en niet aan zijn lastgever over te
maken, waardoor de schuldvordering
van deze laatste niet volledig gedelgd
werd, (eisers) schade hebben geleden
welke door hem dient vergoed te worden;
dat deze schade dient begroot te worden
op de bedragen dewelke (eisers) aan
(verweerster) dienen te betalen; dat, zonder de door (de curator) hoger vermelde
begane fout, zij deze schade niet zouden
geleden hebben; dat zij het vereiste belang en hoedanigheid bezitten om uit
dien hoofde een vordering lastens (de curator) in te stellen en. de toelaatbaarheid
ervan niet afhankelijk is van de werkelijke betaling door (eisers) aan (verweerster); dat de vordering van (eisers) t.o.v.
(de curator) dan ook zoals hierna bepaald, gegrond is,

terwijl, tweede onderdeel, krachtens
art. 2011 van het Burgerlijk Wetboek, hij
die zich voor een verbintenis borg stelt,
zich jegens rie schuldeiser verplicht aan
die verbintenis te voldoen indien de
schuldenaar niet zelf daaraan voldoet;
krachtens art. 2012, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek borgtocht slechts
kan bestaan voor een geldige verbintenis; art. 1108 en 1126 van het Burgerlijk
Wetboek voor een geldige overeenkomst
het bestaan van een voorwerp als inhoud
van de verbintenis vereist; het art. 2036,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de
borg toelaat excepties eigen aan de
schuld aan de schuldeiser tegen te werpen; het bestreden arrest vooreerst vaststelt dat eisers als solidaire borgen op
grond van de borgstellingsakten van 10
jurii 1982 optraden voor de verbintenis-
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sen voortvloeiend uit de kredietopening
toegestaan door verweerster aan de N.V.
Data Systems (p. 3); nu uit de vaststellingen zelf van bet arrest blijkt dat de
boofdscbuld is betaald (zie eerste onderdee!) en er derbalve geen geldige boofdverbintenis meer bestaat, bet voorwerp
van de borgstellingsverbintenis van eisers is verdwenen en de borgtocbt, als
wettelijk essentieel accessoir cont_ract,
eenvoudigweg niet meer bestaat; e1sers
immers als borgen, op grand van . de
borgstellingsakten, niPt meer tot betalmg
kunnen worden gebouden, nu vaststaat
dat de hoofdscbuld werd betaald; ten
slotte conventionele verzakingen door de
borg ~an zijn recbt om excepties of middelen tegen de scbuldeiser in te roepen,
ook aan deze die aan de scbuld zelf kleven, geen wettig gevo_lg kunne_n bebben
in de mate die verzakmgen er. m hun algemeenbeid toe leiden dat de borg gebouden blijkt ook al is bet voorwerp van
de borgtocbt door de betaling van de
boofdscbuld verdwenen en zijn de borgstellingsverbintenissen als zodanig « uitgedoofd »; zodat bet bestreden arrest,
door niettegenstaande bovenvermelde
vaststellingen eisers op grand van . de
borgstellingsverbinten~ssel?- tot betalmg
te veroordelen, scbendmg mboudt van aile in dit onderdeel ingeroepen wetsbepalingen;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat : 1. verweerster pandhoudster was op de handelszaak van de
thans
gefailleerde
N.V.
Data
Systems; 2. de eisers zich hoofdelijk
borg hebben gesteld voor de schulden van die vennootschap ten aanzien van verweerster; 3. Jan Bogaerts, curator van de gefailleerde
vennootschap, door verweerster belast werd met. de verkoop van de
handelszaak; 4. de opbrengst van die
verkoop voldoende opbracht om de
schuld van de gefailleerde vennootschap volledig te delgen, maar de
curator de gelden niet volledig aan
verweerster overmaakte; 5. als gevolg hiervan, verweerster de borgen
heeft aangesproken;
Wat het tweede onderdeel betreft:
•

0 ••••••••••••

~

Overwegende dat de verbintenis
van de borg naar haar aard een bij-
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komende verbintenis is; dat hieruit
inzonderheid volgt dat als de hoofdschuld betaald is, de borg ontslagen
is;
Dat, krachtens artikel 2036 van
het Burgerlijk Wetboek, de borg
zich tegen de schuldeiser kan beroepen op alle excepties die aan de
hoofdschuldenaar. toekomen en die
tot de schuld · zelf behoren; dat hij
inzonderheid kan opwerpen dat de
hoofdschuld betaald is;
Dat een beding krachtens hetwelk
de borg op voorhand eraan verzaakt
de exceptie op te werpen dat de
hoofdschuld betaald is, tot gevolg
heeft dat de verbintenis van de borg
volledig geabstraheerd wordt van de
hoofdverbintenis en in strijd is met
het wezen zelf van de borgtocht;
Overwegende dat het arrest beslist dat de curator opgetreden is als
lasthebber van verweerster, dat de
verkoop van de handelszaak voldoende opbracht om de schuldvordering van verweerster op de N.V. Data Systems te dekken en dat de
gelden in handen van de lasthebber
werden betaald; dat het arrest hiermede te kennen geeft dat de hoofdverbintenis teniet is gegaan;
Dat het daarenboven oordeelt
enerzijds dat de eisers hoofdelijke
borgen waren, aldus aannemend dat
het ging om accessoire verbintenissen maar tevens dat, nu de eisers
ver~aakt hebben << aan elke exceptie
of elk middel dat de bevrijding van
hun verbintenis tot gevolg kon hebben », zij de omstandigheid dat de
schuld werd betaald, niet als verweermiddel kunnen aanvoeren tegen de schuldeiser;
Overwegende dat de appelrechters, na de overeenkomst gesloten
tussen de eisers en verweerster als
een borgtocht . te hebben gekwalificeerd niet zonder schending. van de
artik~len 2011 en 2036 van het Burgerlijk Wetbqek vermochten te beslissen dat de borgen op grond van
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het vorenbedoelde beding verbonden
bleven, ook al wat de hoofdschuld
betaald;
·
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de stukken op 6 december
1994 door Jan Bogaerts aan het Hof
toegezonden, vernietigt het bestreden arrest; verklaart het arrest bindend voor Jan Bogaerts; 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.
16 december 1994 - 1• kamer -:- Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-genetaal Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.
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KAMER -

16 december 1994

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GEEN CO"iCLVSIE - Bl:RGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE VOOR DE
EERSTE RECHTER - VERWIJZI'IlG - APPEL·
RECHTER - VERPLICHTING EROP TE ANT
WOORDEN.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BEVOORRECHTE EN
HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - VERKOOP
VA" DE 0:'-iROERENDE GOEDEREN \AN DE
GEFAILLEERDE- EERST I"GESCHREVEN HY
POTHECAIRE SCHULDEISER

1° De appelrechter hoeft niet te antwoor-

den op een voor de eerste rechter genomen conclusie waarnaar een partij
in het algemeen verwijst doch die voor
hem niet opnieuw is overgenomen (1).
(Art. 149 Gw.)
2° De omstandigheid dat de eerst inge-

schreven hypothecaire schuldeiser
werd betaald, impliceert niet dat z1jn
inschrijving is doorgehaald of vervallen. (Artt. 564, laatste lid, Faill.W., 90
en 92 Hyp.W.)
(JCLIA VAN OSTAEYE'Ii
T. DCMEl\IL LEBLE BA'\K BELGIC\! '\ \')
ARREST

(A.R. nr. C.93.0070.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest de vorderingen van eisers en van de in bindenden gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij, ertoe strekkende te horen
zeggen voor recht dat zij van hun verplichtingen als borg ontlast waren, alsmede verweerster tot betaling van een
schadevergoeding te horen veroordelen,
ongegrond verklaart, op grond van de
volgende overwegingen: « ( ... ) dat partijen het blijkbaar eens zijn dat de overeenkomst van 8 april 1982 werd afgesloten als een globale regeling van de
verplichtingen van (eiseres en de in bindend- en gemeenverklaring van arrest
opgeroepen partij), zoals (eiseres en de
in bindend- en gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij) in hun conclusies
stellen en zoals door (verweerster) beaamd in haar stelling dat wijlen Van
Ham en zijn echtgenote maar een opzet
hadden, te weten zichzelf in veiligheid te
stellen en alsdan de N.V. Steenfabrieken
De Volharding schipbreuk te laten lijden;
dat overigens de vordering van (eiseres
(1) Zie Cass., 26 Jan 1984, A.R nr 6916
(A.C., 1983-84, nr 281), B :\1AES, Cassat1em1d
delen naar Belg1sch recht, :\lvs & Breesch,
1993, nr 204
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en de in bindend- en gemeenverklaring
van arrest opgeroepen partij) strekt tot
uitvoering van art. 5 van die overeenkomst; (... ) dat het dan ook irrelevant is
en bovendien .in strijd met de door of
voor (eiseres en de in binlfend- en gemeenverklaring van arrest opgeroepen
partij) ondertekende akte van 24 oktober
1980, dat (verweerster) de hoofdschuld
zou hebben verzwaard van 12.000.000
BEF tot . 15.000.000 BEF; dat art. 2037
B.W. te dezen evehmin van toepassing is
vermits. de handhchting ·door (verweerster) werd verstrekt op 18 februari 1992
vooraleer de overeenkomst van 8 april
1982 werd afgesloten; (... ) dat (verweerster) geen werkelijk beroep doet op de
dwaling, dat immers (eiseres en de in
bindend- en gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij) deze rechtsfiguur
hebben ingeroepen in de brief van hun
raadsman van 6 juli 1982 als antwoord
op het schrijven van de raadsman van
(verWeerster), die duidelijk stelde dat zij
de overeenkomst van 8 april 1982 slechts
heeft afgesloten op voorlegging van het
verslag van de bedrijfsrevisor en dat
door het eigen toedoen van de heer Van
Ham (aangifte faillissement van de N.V.
Steenfabriek De Volharding) zij haar
verbintenis (art. 1 van de overeenkomst
van 8 april 1982) niet meer kan uitvoeren; dat dan ook niet verder moet onderzocht worden welke inhoud de dwaling
moet hebben in hoofde van een beroepskredietverstr~kker; (... ) dat het voor
de oplossing van dit geschil irrelevant is
dat de N.V. Steenfabrieken De Volharding al of niet partij was bij de overeenkomst van 8 april 1982; dat (eiseres en
de in bindend- en gemeenverklaring van
arrest opgeroepen partij) wel ten onrechte stellen dat dit faillissement de
rechten van (verweerster) niet bei:nvloedt; (... ) dat (verweerster) terec~t stelt
dat zij de overeenkomst van 8 april 1982
slechts heeft afgesloten op voorlegging
van het verslag van de bedrijfsrevisor;
dat immers in dit verslag uitdrukkelijk
wordt gesteld dat tot de terugbetaling
van de schulden van de N.V. Steenfabrieken De Volharding (64.071.248 BEF) volgende activa kunnen worden aangewend
(:) 65.550.828 BEF (bedragenvoortkomende uit de verkoop van onroerende goederen) (.) dat enkel 1.500.000 BEF in dit
laatste bedrag betrekking had op een
nog te verkopen gedeelte; dat de overeenkomstvan 8 april 1982 in haar artikelen 1, 2 en 3 op dit nog te verkopen resterend gedeelte onroerend goed te Rijkevorsel betrekking had; (... ) dat zelfs
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indien (verweerster) kennis had van de
precaire financiele toestand van de N.V.
Steenfabrieken De Volharding, zij te dezen niet moest veronderstellen dat deze
vennootschap failliet zou gaan, vermits
zij juist vooraleer de overkomst van 8
april 1982 af te sluiten, heeft gesteund op
het gunstig verslag van de bedrijfsrevisor; (... ) dat (eiseres en de in bindend- en
gemeenverklaring van arrest opgeroepen
partij) niet betwisten dat de aangifte van
het faillissement van de N.V. Steenfabrieken De Volharding is gebeurd met
de medewerking van wijlen de heer Van
Ham; dat aldus door toedoen van een
contractpartij bij de overeenkomst van 8
april 1982 (verweerster) in de onmogelijkheid werd geplaatst haar verbintenissen uit te voeren; dat (verweerster) dit
tijdig in haar brief van 14 mei 1982 aan
(eiseres en de in bindend- en gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij)
heeft kenbaar gemaakt; dat (eiseres en
de in bindend- en gemeenverklaring van
arrest opgeroepen partij) ten onrechte
stellen dat dit laattijdig zou zijn, onder
verwijzing dat deze brief slechts de
stempel van 17 mei 1982 draagt en dagtekent praktisch een maand later dan het
faillissement op een ogenblik dat (eiseres en de in bindend- en gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij) hun
verbintenissen al zouden hebben uitgevoerd; (... ) dat aan (verweerster) geen enkele fout noch tekortkoming aan de goede trouw kan worden verweten; dat
integendeel (verweerster) terecht inroept
dat zij bedrogen werd, dat immers het
afsluiten van de overeenkomst van 8
april 1982 is gepaard gegaan met listige
kunstgrepen door het achterhouden van
het gegeven dat het faillissement op aangifte zou worden aangevraagd; dat het
inderdaad geen twijfel lijdt dat (verweerster), die door de akte van 24 oktober
1980 voldoende waarborgen had bekomen, deze door de overeenkomst van 8
april 1982 (niet) zou hebben opgegeven
indien zij geweten had welke de inzichten waren van de beheerders van de
N.V. Steenfabrieken De Volharding op
het tijdstip van de overeenkomst; (... ) dat
(eiseres en de in bindend- en gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij) ten
onrechte stellen dat (verweerster), onclanks het faillissement als hypothecaire
schuldeiser toch het goed openbaar had
kunnen Iaten verkopen; dat echter uit de
akte van 24 oktober 1980 blijkt dat (verweerster) niet de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser was, dat art. 564
faillissementswet te dezen geen toE'pas-

1126

HOF VAN CASSATIE

sing vindt; dat weliswaar (eiseres en de
in bindend- en gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij) stellen dat (verweerster) de facto de eerste ingeschreven hypothecaire schuldeiser was omdat
de vorige schuldeisers waren betafild; dat
door deze stelling art. 564 faillissementswet nog niet bliiten · werking wordt geplaatst; (... ) dat (verweerster) zich niet
eenzijdig aan haar verplichtingen onder
de overeenkomst van 8 april 1982 heeft
onttrokken, noch eenzijdig die overeenkomst heeft verbroken; dat integendeel
het eigen optreden van (eiseres en de in
bindend~ en gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij), dat bedrieglijk
aan (verweerster) werd verzwegen, niet
alleen bedrog uitmaakte bij het totstandkomen van de overeenkomst maar ook
de enige en doorslaggevende reden was
dat (verweerster) die overeenkomst niet
kon uitvoeren; dat het in die omstandigheden zelfs niet moet worden nagegaan
of (eiseres en de in bindend- en gemeeriverklaring opgeroepen partij) hun verbintenissen zouden hebben uitgevoerd »,
terwijl, het bestreden arrest nalaat te
antwoorden op het verweermiddel, door
eiseres aangevoerd in haar vcior de eerste rechter ingediende conclusie, en hernomen in haar voor de appelrechters ingediende conclusie, luidens hetwelk het
resterende gedeelte van het onroerend
goed van de N.V. Steenfabrieken De Valharding, waarvan artikel 1 van de overeenkomst van 8 april 1982 tussen de
rechtsvoorgangster van verweerster, de
P.V.B.A. Vanimco, de heer Van Ham en
eiseres stelt dat de bank het initiatief zal
nemen om het openbaar te Iaten verkopen, daadwerkelijk verkocht is ten voordele van verweerster, tegen een prijs
van 3.600.000 frank, die het bedrag van
1.500.000 ·frank, waarop de bank krachtens ·de evenvermelde overeenkomst van
8 april 1982 ten minste aanspraak zou
kunnen maken, overtreft, aangezien de
heer Van Ham en eiseres zich er in artikel 3 van deze overeenkomst toe verbonden hadden een bod van minstens
1.500.000 frank bij voormelde verkoping
uit te oefenen; de gegrondverklaring van
dit verweermiddel, gelet op de motivering van het bestreden arrest, zou betekenen dat de beslissingen dat de toestemming van de rechtsvoorgangster van
verweerster tot de overeenkomst van 8
april 1982 door middel van bedrog was
verkregen, en dat verweerster of haar
rechtsvoorgangster door het toedoen van
de heer Van Ham niet meer in staat was
de in de overeenkomst van 8 april 1982
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vervatte verplichting tot openbare verkoping van het resterende gedeelte van het
onroerend goed uit te voeren, en de afwijzing van vorderingen van eiseres en
de in bindend- en gemeenverklaring van
arrest opgeroepen partij . niet meer gerechtvaardigd zijn; het bestreden arrest
derhalve, door na te Iaten op voormeld
verweermiddel te antwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de appelrechter
niet hoeft te antwoorden op een conclusie die voor de eerste rechter is
genomen en die niet opnieuw voor
hem is overgelegd;
Overwegende dat eiseres in haar
appelconclusie van 26 november
1990 zegt : « wat haar basisargumentatie in rechte betreft, is concluante zo vrij te verwijzen naar haar
uitgebreide conclusies voor de Eerste Rechter genomen, en waarvan
de inhoud door het vonnis a quo op
geen enkele wijze werd beantwoord
of weerlegd »;
Dat, door dergelijke algemene verwijzing, eiseres niet kan worden geacht de in eerste aanleg genomen
conclusie, die het subsidiair betoog
waarvan sprake in het onderdeel inhield, te hebben overgenomen voor
het hof;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : schending van artikelen 564 van
de Faillissementswet van 18 april 1851,
doordat het bestreden arrest de vorderingen van eiseres en van de in bindenden gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij, ertoe strekkende te horen
zeggen voor recht dat zij van hun verplichtingen als borg outlast waren, alsmede verweerster tot betaling van een
schadevergoeding te horen veroordelen,
ongegrond verklaart, op grond van de in
het eerste middel aangehaalde overwegingen, die hier hernomen worden,
terwijl overeenkomstig artikel 564,
laatste lid, van de Faillissementswet de
eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser in geval van faillissement van de
schuldenaar in elke stand van de rechtspleging het goed waarop de hypotheek
rust kan verkopen, zonder tussenkomst
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van de curator en zonder toelating van
de gefailleerde; de andere hypothecaire
schuldeisers overeenkomstig artikel 564,
eerste lid, van: de Faillissementswet de
curator van het faillissement kunnen
vragen de verkoop van het onroerend
goed te vervolgen; het bestreden arrest
derhalve, door te overwegen dat eiseres
en de in bindend- en gemeenverklaring
van arrest opgeroepen partij « ten onrechte stellen dat (verweerster}, ongeacht het faillissement als hypothecaire
schuldeiser toch het goed openbaar had
kU:nnen Iaten verkopeh; dat echter uit de
akte van 24 oktober 1980 blijkt dat (verweerster) niet de eerste ingeschreven hypothecaire schuldeiser was, dat art. 564
faillissementswet te dezen geen toepassing viridt; dat weliswaar (eiseres en de
in bindehd- en gern:eenverklaring van arrest opgeroepen partij) stellen dat (verweerster) de facto de eerst ingeschreven
hypothecaire schuldeiser was omdat de
vorige schuldeisers waren betaald; dat
door die stelling art. 564 Faillissementswet nog niet buiten werking wm;dt geplaatst "•
en, eerste onderdeel, aldus te beslissen
dat de regel vervat in artikel 564, laatste
lid, van de Faillissementswet, luidens dewelke de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser in elke stand van de
rechtspleging het goed waarop de hypotheek rust kari verkopen, niet van toepassing is op de hypothecaire schuldeiser die in werkelijkheid de eerst ingeschrevene is, aangezien de overige hypothecaire schuldeisers betaald zijn, artikel
564, inzbnderheid laatste lid, van de Faillissementswet schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest niet
ontkent dat de eerst ingeschreven
schuldeiser het goed waarop de hypotheek rust in elke stand van het
geding kan verkopen, maar oordeelt
dat uit de akte van kredietopening
van 24 oktober 1980 . blijkt dat verweerster toen niet de eerst ingeschreven schuldeiser was en dat
door de stelling dat verweerster de
facto de eerst i:p.geschreven hypothecaire schuldeiser was omdat de overige schuldeisers waren betaald, artikel 564 van de Faillissementswet
nog. niet buiten werking wordt ge-

plaatst; dat de appelrechters hiermede te kennen geven dat de omstandigheid dat de vorige schuldeisers
werden betaald, niet impliceerde dat
de inschrijving van de eerst ingeschreven schuldeisers was doorgehaald of vervallen;
Dat het arrest dat vaststelt dat
verweerster niet de eerst ingeschreven schuldeiser was, wettig beslist
dat artikel 564, laatste lid, van de
Faillissementswet niet kon worden
toegepast;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.
16 december 1994 - 1" kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelljkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Simont.
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1° VERZET -

16 december 1994

BCRGERLJJKE ZAKEI'<
\ ER
LOF 0:\i I'E IN PAKD GEGEVEN H.\ 'I;DELS
ZAAK TE DOEN VERKOPEI'< - VORDERI'\'C.
TOT VER\Al\"Gil\"G VAl'< DE PERSOOI'< AA"'GE.
BE
WEZEN 0:\i HET PAKD TE VERKOPEI'<
SLISSIKG \AN D~ VOOR.llTTER \.\'\ DF
RECHTBA"iK \ '1."< KOOPH.\'\DEI
RECHT'>
l\IIDDEI
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TEGELDEMAKI'\iG- VORDERI~G
TOT VERVA~Gl"<G VAN DE PERSOON AANGEWEZEN OM DE IN PA!'iD GEGEVEN HANDELSZAAK TE VERKOPE'II - BESLISSIC\IG VAN DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - VERZET.

2° PAND-

1o en 2° De wet van 5 mei 1872 noch de

wet.van 25 oktober 1919 staan eraan in
de weg dat de inleiding en behandeling van de vordering tot vervanging
van degene die werd aangewezen om
een in pand gegeven handelszaak te
verkopen, gebeurt op eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artt.
1025 tot 1033 Ger. W.; rechtsgeldig is
het verzet dat de curator van de failliete schuldenaar op grand van art. 1033
Ger. W. doet tegen de desaangaande gegeven beschikking die zijn rechten benadeelt. (Artt. 4 en 5 wet 5 mei 1872,
12 wet 25 okt. 1919.)

(CENTRALE LEENKAS VOOR BEWERKTL'IGING
C.V. T. FAILL!SSEMENT FLORENT VERSW!JFEL)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0090.N)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1993 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikelen 2, 1025,
1033, 1034 van het Gerechtelijk Wetboek,
456, 460, 487 van de wet van 18 april 1851
op het faillissement, bankbreuk en uitstel
van betaling, vormend boek III van het
Wetboek van Koophandel, 5, 6, 7, 8, 9
van de wet van 5 mei 1872 betreffende
het pand en de commissie, vormend
boek I, titel VI, van het Wetboek van
Koophandel, 11, IV, 12, van de wet van
25 oktober 1919 betreffende het in pand
geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het gebruik gedane leveringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit
nr. 282 van 30 maart 1936,
doordat het bestreden arrest van hervorming het door verweerder q.q. ingestelde verzet ontvankelijk en gegrond
verklaart, verweerder q.q. als pandverzilveraar aanstelt en de door eiseres ingestelde tegeneis tot betaling van een be-
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drag van 200.000 fr. verwerpt op volgende gronden : dat krachtens art. 12 van de
wet van 25 oktober 1919 en artikel 5 van
de wet van 5 mei 1872 de beschikking
d.d. 4 juni 1991 van de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen houdende aanstelling van notaris De
Decker als pandverzilveraar definitief is
geworden bij gebrek aan verzet vanwege
de gefailleerde; dat het verzoekschrift tot
vervanging van de oorspronkelijk aangestelde pandverzilveraar moet beschouwd
worden als een vordering op eenzijdig
verzoekschrift waarop de bepalingen van
art. 1025, e.v. Ger.W. van toepassing zijn;
dat overeenkomstig art. 1033 Ger.W. derden die niet in dezelfde hoedanigheid in
de zaak zijn tussengekomen, verzet kunnen doen tegen de beslissing, gewezen
op eenzijdig verzoekschrift, voor zover
deze hun rechten benadeelt; ... dat eiseres zich niet kan beroepen op art. 1122
Ger.W. om de onontvankelijkheid van
het verzet voor te houden, stellende dat
verweerder q.q. in casu optreedt namens
de belangen van de schuldeisers van het
faillissement en derhalve van het recht
op (derden)verzet is uitgesloten; dat huidig verzet immers geregeld wordt door
de bepalingen van art. 1025 e.v. inzake
de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift; dat uit geen wettelijke bepaling is af te leiden dat verweerder q.q. op
grond van art. 1122 Ger.W. geen verzet
zou kunnen aantekenen tegen de litigieuze beschikking, gewezen op eenzijdig verzoekschrift; dat verweerder q.q.,
optredend namens de belangen van de
schuldeisers, niet geacht kan worden
eerder in de procedure te zijn tussengekomen zodat voldaan werd aan het vereiste van art. 1033 Ger.W.; dat hij als zodanig ook over de nodige hoedanigheid
beschikte om de vordering in verzet te
stellen,

terwijl, eerste onderdeel, het door eiseres op 29 oktober 1991 bij de voorzitter
van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen neergelegde verzoekschrift,
strekkende tot ontslag van de bij beschikking d.d. 4 juni 1991 tot pandverzilveraar aangestelde notaris Paul De
Decker en tot benoeming in diens plaats
van gerechtsdeurwaarder Marc Brackeva
met dezelfde opdracht, een rechtspleging
is op verzoekschrift die, zoals het oorspronkelijk verzoekschrift tot machtiging
van verkoop met aanstelling van een
pandverzilveraar, onder toepassing valt
van de bij de wetten op het handelspand
ingestelde bijzondere regels, waarvan de
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economie onverenigbaar is met deze van
het Gerechtelijk Wetboek, zodat het bestreden arrest ten onrechte heeft geoordeeld dat de bepalingen van artt. 1025
e.v. Ger.W. op dit verhaal toepasselijk
zijn; dat meer bepaald de mogelijkheid
voor de curator, verzet te doen op grond
van art. 1033 Ger.W. tegen de beschikking d.d. 3 november 1992 van de voorzitter van de rechtbank, waarbij gerechtsdeurwaarder Brackeva als pandverzilveraar werd aangesteld, indruist
tegen de beperkte verhaalsmogelijkheden voorzien bij artt. 5 tot 7 van de wet
van 5 mei 1872; dat daarbij de rechten
van de pandhoudende schuldeiser niet
geschorst worden door het faillissement
van de schulde11aar (schending van artt.
2, 1025, 1033, 1034 Ger.W., 5, 6, 7, 8, 9,
van de wet van 5 mei 1872, 11, IV, 12 van
de wet van 25 oktober 1979);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat : 1. de voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen op 4 juni 1991, op verzoek van eiseres, notaris De Decker
heeft aangesteld om de aan eiseres
in pand gegeven handelszaak van F.
Verswijfel te verkopen; 2. eiseres bij
verzoekschrift van 29 oktober 1992
de vervanging heeft gevraagd van
de genoemde notaris; 3. de voorzitter van de rechtbank van koophandel op 3 november 1992 een gerechtsdeurwaarder heeft aangesteld
om het pand te verzilveren; 4. verweerder, in zijn hoedanigheid van
curator van de failliete Verswijfel,
tegen die beslissing verzet . heeft
aangetekend op 4 november 1992
voor de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen; 5. deze rechtbank op
2 december 1992 verweerder aanstelde om het pand te verkopen;
Overwegende dat, krachtens artikel 1025 van het Gerechtelijk Wethoek, behoudens in de gevallen
waarin de wet uitdrukkelijk ervan
afwijkt, de rechtsplegingen op verzoekschrift geregeld zijn zoals m de
artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek 1s bepaald;
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Dat noch de tekst zelf van de wet
van 5 mei 1872 noch de rechtsbeginselen die aan deze wet en aan de wet
van 25 oktober 1919 ten grondc;lag
liggen, eraan m de weg staan dat de
inleiding en behandeling van de
vordering tot vervangmg van diE> gene
die aangesteld werd om het pand te
verkopen, zouden gebeuren overeenkomstlg de artikelen 1025 tot 1033
van het Gerec:htelijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest dat
beslist dat de curator op grond van
artikel 1033 van hE't GE>rechtE>lijk
Wetboek verzet kon doen tegE>n E'E'n
beslissing die zijn rechten benadeelt, de in het ondE>rdeel aangew£'zen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.
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1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - <\LLERLEI
0'\JDER
'\JEMI~GSRADE'\

OPDRACHTE~
BEHEER
BESTAA'\JD M.'>ATSCH.\PPELIJK WERK
\ ERSCHILLE'\DF 0'\DFR'\E:VII'\JGE'\
\ 1 \\
BEHEERRAAD
..,AME'\STELLI'\Ci
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2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - N.A.R. - ONDERNEMI"lGSRADEN - OPDRACHTEN - BEHEER - BESTAAND MAATSCHAPPELIJK WERK - VERSCHILLE:\!DE O!liDERNEM!"lGEN - V.Z.W. BEHEERRAAD - SAMENSTELLl"lG.

3° VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK --'-- O!liDERNEMI"lGSRAbEN - op:
DRACHTEN - BESTAA!IiD MAATSCHAPPELIJK
WERK - BEHEERRAAD - SAMENSTELLING.

1°, 2° en 3° Wanneer een maatschappelijk werk al bestond ten tijde van de
inwerkingtreding van de bij K.B. 12
sept. 1972 algemeen verbindend verkla{Jrde N.A.R.-C.A.O. nr. 9 van 9
maart 1972 en overigens gemeenschappelijk is aan verscheidene ondernemingen, hoeft de raad van bestuur van
de V.Z. W. die dat maatschappelijk
werk beheert, niet paritair te zijn samengesteld.
(FORD MOTOR COMPANY BELGil'M N.V. E.A.
T A.C.V.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0134.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1993 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste onderdeel van het eerste middel, gesteld als volgt : schending
van de artikelen 13b en 13c van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9
maart 1972 (nr. 9) tot coordinatie van de
in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. van 12 september 1972
(en voor zoveel als nodig schending van
dit koninklijk besluit), (... )
doordat het bestreden arrest het hager
beroep van eiseressen ·ontvankelijk doch
ongegrond verklaart, dienvolgens, onder
bevestiging van het bestre-den vonnis
van de arbeidsrechtbank te Antwerpen
van 28 november 1990, eiseressen sub 1
tot en met 3 veroordeelt tot het invoeren
van het paritair beheer voor hun aanvullend pensioenstelsel en dit binnen de zes
maanden na betekening van het arrest;
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het bestreden arrest eiseressen sub 1 tot
en met 3 bij ontstentenis hieraan vrijwillig te voldoen, veroordeelt tot verbeurte
van een dwangsom van 10.000 fr. per
maand vertraging; de beslissing gemeen
verklaard wordt aan eiseres sub 4, op
grand van de hierna volgende overwegingen: • (... ) dat, wat de modaliteiten van
het beheer van de maatschappelijke werken betreft, als algemeen beginsel geldt
dat de ondernemingsraad dit beheer
moet verzekeren, dit luidens het artikel
15h van de wet van 20 september 1948
en het artikel 13a van de C.A.O. nr; 9
van 9 maart 1972, ( ... ) dat ih artikel 13b
van deze C.A.O. het geval wordt besproken waarin het beheer van een maatschappelijk werk aan een V.Z.W. wordt
toevertrouwd, in welk geval, voor zover
de ondernemingsraad de bestaande beheerstoestand niet bevestigt of er niet
anders over beslist, een paritair beheer
zal worden ingesteld, voor de helft samengesteld uit !eden die het personeel
vertegenwoordigen, aangeduid door de
werknemersafvaardiging van de ondernemingsraad; ( ... ) dat verder het artikel
13c, lid 1, een aantal bijkomende verplichtingen bevat in het kader van de oprichting van een nieuwe V.Z.W. met het
oog op het beheer van een maatschappelijk werk dat gemeenschapp~lijk is aan
verschillende ondernemingen, terwijl het
artikel 13c, lid 2, een minimale verplichting tot samenwerking bevat voor de bestaande V.Z.W.'s die een maatschappelijk
werk beheren dat gemeenschappelijk is
aan verschillende ondernemingen; (... )
dat uit de commentaar, die de Nationale
Arbeidsraad gaf bij de bepalingen van
artikel 13 van de C.A.O. nr. 9, en die als
nuttige uitleg van de bedoeling van de
ondertekenende partijen kan gelden, duidelijk blijkt dat allesomvattend de verschilleride mogelijkheden van het beheer
van de maatschappelijke werken worden
geregeld; (... ) dat dienvolgens de (eiseressen) ten onrechte trachten door grammaticale spitsvondigheden een aparte lezing
te geven van de verschillende onderdelen
van het artikel 13;. (...) dat trouwens
dient vastgesteld dat in artikel 13b, laatste lid, van de C.A.O. nr. 9 geen onderscheid wordt gemaakt voor de V.Z.W.'s
die maatschappelijke werken beheren
van een onderneming of van meerdere
ondernemingen in gemeenschap, zoals in
casu het geval is; ( ... ) dat dan ook voor
beide soorten V.Z.W.'s, en dus ook voor
(eiseressen) in gemeenverklaring, geldt
dat de beheerraad van de V.Z.W. paritair
moet samengesteld zijn voor zover de
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ondernemingsraad de bestaande toestand niet bevestigt of er anders over beslist >>;
terwijl, ( ... ), de C.A.O. nr. 9 de verbouding regelt tussen de ondernemingsraad
en de V.Z.W. die bet maatscbappelijk
werk bebeert dat door de werkgever
voor bet welzijn van de werknemers van
de onderneming ingeri<:bt. wordt; overeenkomstig artikel 13b, tweede lid,
C.A.O. nr. 9 de bebeerraad van de V.Z.W.
paritair samengesteld moet zijn, tenzij
de ondernemingsraad de · bestaande toestand bevestigt of er niet anders over beslist; dit paritair bestuur alleen verplicbt
wordt opgelegd indien bet door de V.Z.W.
beheerde maatschappelijk werk aan een
onderneming eigen is; bet bestreden arrest ten onrecbte aanneemt dat art. 13b
C.A.O. nr. 9 een algemene draagwijdte
heeft; dit laatste immers zou impliceren
dat de C.A.O. bet paritair bestuur verplicht zou opleggen aan alle V.Z.W.'s die
een maatscbappelijk werk in beheer bebben; een dergelijke algemene verplicbting nocbtans niet verenigbaar is met de
beheersregeling voor de V.Z.W.'s die een
maatscbappelijk werk beheren dat aan
meerdere ondernemingen gerneenscbappelijk is, zoals ingevoerd door artikel 13c
C.A.O. nr. 9; bij de inricbting van een
nieuw maatscbappelijk werk, overeenkomstig artikel 13c, eerste lid, C.A.O. nr.
9 de statuten van de op te richten V.Z.W.
ter goedkeuring aan de ondernemingsraden van de verscbillende participerende
ondernemingen voorgelegd moeten worden; overeenkomstig deze bepaling de
bebeerraad van de V.Z.W. in beginsel paritair samengesteld moet zijn; de uiteindelijke samenstelling niettemin van de
beslissingen van de verscbillende ondernemingsraden afhankelijk is; overeenkomstig art. 13c, tweede lid, C.A.O. nr. 9,
de raad van bestuur van de V.Z.W., beheerder van een bestaand maatscbappelijk werk, aan de verschillende ondernemingen regelmatig een omstandig verslag dient uit te brengen van de activiteiten van de V.Z.W., waarna de ondernemingsraden hun opmerkingen aan de
V.Z.W. mogen meedelen; de beheersregeling van art. 13c, tweede lid, C.A.O. nr. 9
bijgevolg niet raakt aan de werkwijze
van de bestaande V.Z.W., beheerder van
een maatscbappelijk werk dat aan verscbillende ondernemingen gemeenscbappelijk is; de invoering van de pariteit in
het bestuur van deze V.Z.W.'s zou in de
praktijk ongetwijfeld tot vee! moeilijkheden geleid bebben; de sociale partners
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voor deze V.Z.W.'s een afzonderlijke regeling uitgewerkt bebben, waarbij bet
paritair bestuur zeker wcirdt aanbevolen
docb niet verplicht wordt opgelegd; het
bestreden arrest dan ook ten onrechte
geoordeeld heeft dat art. 13c C.A.O. nr. 9
slechts bijkomende verplichtingen oplegt
aan deze V.Z.W.'s; deze intenties van de
contracterende partijen zouden meer tot
uiting komen in de commentaar die bij
de kwestieuze C.A.O.-bepalingen gegeven
werd,
·
en terwijl. bet bestreden arrest vaststelt dat eiseres sub 4 bet Pensioenplan
bebeert dat werd ingericbt voor bet bediendenpersoneel van de verscbillende
Fordmaatschappijen in Belgie, eiseressen sub 1 tot 3; bieruit blijkt dat het
Pensioenplan aan verscbillende ondernemingen gemeenscbappelijk is; het bestreden arrest bijgevolg ten onrechte geoordeeld heeft dat de bebeerraad van eiseres sub 4 verplicbt paritair samengesteld
moet zijn, daar art. 13c C.A.O. nr. 9
slecbts toepasselijk is indien de V.Z.W.
een maatscbappelijk werk, eigen aan
een enkele onderneming bebeert; uit de
vaststellingen van het bestreden arrest
tevens blijkt dat bet door eiseres sub 4
beheerde maatscbappelijk werk reeds
v66r de inwerkingtreding van de C.A.O nr
9 bestond; artikel 13c C.A.O. nr. 9 in dit
geval geen paritaire sam.enstelling van
bet bestuur van de V.Z.W. oplegt, docb
hoogstens de bebeerraad verplicbt de
verscbillende ondernemingsraden in te
lichten over de activiteiten van de
V.Z.W.,
zpdat bet bestreden arrest door eiseressen sub 1 en 3 te veroordelen tot het
invoeren van het paritair beheer en deze
beslissing aan eiseres sub 4 gemeen te
verklaren, schending inhoudt van artt.
13b (tweede lid) en 13c (tweede lid)
C.A.O. 9 maart 1972. tot coC.rdinatie van
de in de Nationale Arbeiqsraad gesloten
nationale akkoorden en de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden en voor zoveel als nodig van bet koninklijk besluit van 12
september 1972 dat bovenvermelde
C.A.O. algemeen verbindend verklaart :

Overwegende dat artikel 13, b,
van de C.A.O. nr. 9 van 9 maart 1972
houdende ordening van de in deNationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de
ondernemingsraden, algemeen verbindend ·verklaard bij koninklijk be-
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sluit van 12 september 1972, bepaalt: « Wanneer het beheer van
een maatschappelijk werk of van
contractuele voordelen, welke een fi.'1.ancii:He tussenkomst van het personeel insluiten aan een vereniging
zonder winstoogmerk wordt toevertrouwd, zal tussen haar en de ondernemingsraad een band worden gelegd. Met dit doel en voor zover de
ondernemingsraad de bestaande toestand niet bevestigt of er niet anders over beslist, zal de beheerraad
van de vereniging zonder winstoogmerken voor de helft samengesteld
zijn uit leden, die het personeel vertegenwoo;rdigen, door de werknemersafvaardiging van de ondernemingsraad aangeduid onder de
rechtverkrijgenden van het maatschappelijk werk »;
Dat artikel 13, c, tweede lid, van
diezelfde C.A.O. bepaalt: « Wanneer
het beheer van een bestaand maatschappelijk werk, dat gemeenschappelijk is aan verschillende ondernemingen, wordt toevertrouwd aan
een vereniging zonder winstoogmerken, zullen de ondernemingsraden
·1an de geassocieerde ondernemingen, regelmatig en omstandig verslag over de activiteit van dit werk
ontvangen. De opmerkingen op deze
verslagen zullen a an de be heerraad
van de vereniging zonder winstoogmerken worden meegedeeld »;
Dat voormeld artikel 13, c, tweede
lid, blijkens zijn bewoordingen, geen
paritair beheer vereist voor een
maatschappelijk werk dat bestond
op het ogenblik waarop de voormelde C.A.O., nr. 9 van kracht werd en
dat gemeenschappelijk is aan ver<;chillende ondernemingen:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
eiseres sub 4 belast is met het bebeer van een maatschappelijk werk
dut bestond op het ogenblik waarop
de voormelde C.A.O. nr. 9 van
kracht werd en dat dit maatschappelijk werk gemeenschappelijk is aan
verschillende ondernemingen, namelijk aan de eiseressen sub 1 tot 3;
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Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat geen onderscheid moet
worden gemaakt tussen, enerzijds,
een .vereniging zonder winstoogmerk die met het beheer van een
maatschappelijk werk van een onderneming is belast en, anderzijds,
een dergelijke vereniging die met
het beheer van een bestaand maatschappelijk werk dat gemeenschappelijk is aan verschillende ondernemingen is belast;
Dat zij aldus de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingeri schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van •het vernietigde arrest; houdt de· kosten aan eri laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
19 december 1994 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Forrier - Gelijk~
Juidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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Voor de vaststelling van het bedrag van
de tegemoetkoming aan gehandicapten
moet het bestuur beslissen op grand
van de gegevens die het bij het nemen
van zijn beslissing kent en in aanmerking mag nemen, zonder dat daartoe
een nieuwe aanvraag moet worden
ingediend wanneer de gegevens zijn
gewijzigd v66r de ingtmgsdatum van de
tegemo~tkoming. (Art. 8, § 1, laatste lid,
GehandlCaptenwet Tegemoetkomingen;
artt. 8, 9 en 20 K.B. 6 juli 1987). (1)
(BELGJSCHE STAAT T HE;I;DRJCKX)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0066.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 199"- door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld e.ls volgt:
schending van artikel 8 van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en de artikelen 8, 9, 12, 13 en 20 tot 23 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming in
de oorspronkelijke versie van deze artikelen van het koninklijk besluit van 6
juli 1987 vooraleer zij werd gewijzigd en
met name artikel 12 vooraleer het werd
gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 januari 1992, artikel 13 vooraleer het werd
gewijzigd bij koninklijk beslmt van 5
maart 1990,
doordat het arbeidshof vooraf het hager beroep van eiser ontvankelijk en gegrond verklaart en dienvolgens de vordering van verweerder ontvankelijk doch
ongegrond verklaart wat de weigering
van de tegemoetkoming per 1 december
1987 betreft en op dat punt de oorspronkelijke beslissing bevestigt doch vervolgens het incidenteel beroep dat door verweerder werd ingesteld, ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond verklaart en dienovereenkomstig de vordering van verweerder in die mate gegrond verklaart
dat met ingang van 1 januari 1988 de
(1) Vers1e van to~>passing v66r de 'IIjzigmg
bij K.B. van 8 jan. 1992, art. 2, z1e
ass., 14
dec. 1992, A.R. nr. 7922, A.C, 1992-9.:, nrs. 788
en 789.
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rechten op tegemoetkomingen verder
dienen onderzocht te woren rekening
houdend met de bestaansmiddelen vari
verweerder van het jaar 1987,
terwijl, overeenkomstig artikel 8, § 1,
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987
voor de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de iritegratietegemoetkoming als inkomen in aanmerking komt het in het eerste lid van
die paragraaf omschreven belastbaar in~
komen van het tweede jaar dat aan het
jaar voorafgaat in de loop waarvan de
aanvraag wordt ingediend; dat artikel 9
van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt
dat wanneer v66r de ingangsdatum van
de tegemoetkoming, de gegevens inzake
burgerlijke staat, de samenstelling van
het gezin, samenwoning of inkomen, welke tot grondslag hebben gediend voor de
bepaling van het bedrag van het op het
aanslagbiljet voorkomend inkomen, gewijzigd zijn, rekening wordt gehouden
met de nieuwe toestand en het bedrag
van het inkomen eventueel wordt aangepast, voor zover de wijziging van dit inkomen minstens 20 % bedraagt; dat het
belastbaar inkom en van het j aar van de
aanvraag om tegemoetkoming pas na
het verstrijken van dat jaar kan worden
vastgesteld en kan worden vergeleken
met het belastbaar inkomen van 2 jaar
v66r dat van de aanvraag; dat het inkomen van het jaar waarin de tegemoetkoming ingaat, de in voormeld artikel 9 bedoelde gegevens inzake het inkomen niet
kan wijzigen v66r de ingangsdatum van
de tegemoetkoming; dat voor de toepassing van dit artikel 9 geen rekening kan
worden gehouden met een vermindering
van het inkomen van het jaar van de ingangsdatum van de tegemoetkoming; dat
daaruit voortvloeit dat het belastbaar inkomen van het tweede jaar v66r de aanvraag aileen kan worden vervarigen door
een ander belastbaar inkomen dat v66r
de aanvangsdatum van de tegemoetkoming is vastgesteld en gekend door een
aanslagjaar; dat, zo de aanvrager wil dat
wei rekening wordt gehouden met het inkomen van het jaar van de ingangsdatum van de tegemoetkoming; hij daartoe
de herziening van de beslissing moet
vragen overeenkomstig artikel 20 .van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987,
welke aanvraag overeenkomstig artikel
23, § 1, van datzelfde besluit uitwerking
krijgt op de eerste dag van de maand
volgend op de indiening van dergelijke
herzieningsaanvraag; de appelrechters
derhalve, door te oordelen dat daartoe
geen nieuwe aanvraag vereist is en dat,
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in het stadium van de betwisting van
een beslissing over een aanvraag, de arbeidsgerechten dienen rekening te houden met aile pertinente gegevens die
hun worden voorgelegd in de loop van
het geding en door op die grondslag te
beslissen dat de vordering van verweerder in die mate gegrond is dat met ingang van 1 januari 1988 de rechten op
tegemoetkomingen verder dienen onderzocht te worden, rekening houdend met
de bestaansmiddelen van verweerder
van het jaar 1987, aile in het middel aangeduide wetsartikelen schenden :

Overwegende dat, krachtens artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1987, voor de toekenning
van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming als inkomen in aan~
merking komt het in het eerste lid
van die paragraaf omschreven belastbaar inkomen van het tweede
jaar dat aan het jaar voorafgaat in
de loop waarvan de aanvang wordt
ingediend; dat dit inkomen voorkomt op het aanslagbiljet dat wordt
afgeleverd door de Administratie
der Directe Belastingen;
Dat artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat wanneer, v66r de ingangsdatum van de
tegemoetkoming, de gegevens inzake burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin, samenwoning of
inkomen, welke tot grondslag hebben gediend voor de bepaling van
het bedrag van het op het aanslagbiljet voorkomend inkomen, gewijzigd zijn, rekening wordt gehouden
met de nieuwe toestand en het bedrag van het inkomen eventueel
wordt aangepast, voor zover de wijziging van dit inkomen minstens 20
pet. bedraagt;
Overwegende dat het be lastbaar
inkomen van het jaar van de aanvraag om tegemoetkoming na het
verstrijken van dat jaar kan worden
vastgesteld en kan worden vergeleken met het belastbaar inkomen
van twee jaar v66r dat van de aanvraag;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 8, § 1, laatste lid, Gehandi-
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captenwet Tegemoetkomingen, en
20 van het voormelde koninklijk besluit, een nieuwe aanvraag bij de
burgemeester mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke
de toekenning of verhoging van de
tegemoetkomingen re<;:htvaardigen;
Overwegende dat uit de samenhang van de voormelde bepalingen
volgt dat een vermindering van het
inkomen van het jaar van de ingangsdatum van de bestuurlijke beslissing slechts tot toekenning of
verhoging van de tegemoetkomingen kan leiden indien daartoe een
nieuwe aanvraag is ingediend; dat
eiser moet beslissen op grond van
de gegevens die hij bij het nemen
van zijn beslissing kent en in aanmerking mag nemen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 28 september 1989
een beslissing nam, waarbij hij weigerde, op grond van verweerders inkomen van 1985, tegemoetkomingen
aan verweerder toe te kennen varia£
1 december 1987, dit is de eerste dag
van de maand die volgt na het indienen van verweerders aanvraag;
Dat het arrest voorts vaststelt dat
verweerders inkom en van 1987, in
vergelijking met het inkomen van
1985 een vermindering van ten niinste 20 pet. had ondergaan;
Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op het arrest in zoverre dit beslist dat eiser, zonder dat
daartoe een nieuwe aanvraag is vereist, verweerders rechten met ingang van 1 januari 1988 voorts dient
te onderzoeken;
Overwegende dat die beslissing
evenwel is gegrond op het niet bekritiseerde oordeel dat eiser, mits
het bepalen van een latere ingangsdatum met inachtneming van de
vereisten van de artikelen 8 en 9
van het koninklijk besluit van 6 juli
1987, bij het nemen van zijn beslissing op 28 september 1989 vermocht
rekening te houden met de wijziging die zich in 1987 in verweerders
inkomen had voorgedaan;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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ARREST

(A.R. nr. S.94.0070.N)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 december 1994 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Dhaeyer Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Verbist.
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KA\IER -

19 december 1994

1° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERI:'lG
FO\DS YOOR ARBEIDSO'\iGEVALLEO'l TOEZICHT - A:\IBTE'\iARE'\i E'li BEAMBTEO'l BEVOEGDHEDE"i

2° ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDI:'lGDODELIJK O"iGE\'AL - BLOED'v'ERWANTEN IN
OPGAA'\DE LIJ'Ii - RE'I!TE - FO'\iDS VOOR
ARBE!DSO"iGE\'ALLE'\i - TOEZ!CHT - AMBTE._ARE--; E"i BEMIBTE"/ - BEVOEGDHEDEN.

1o en 2° De taak van het Fonds voor Arbeidsongevallen is niet beperkt tot de
in art. 58, 3", Arbeidsongevallenwet
omschreven opdracht van waarborgfonds, maar houdt meer in het algemel'm een toezichtsopdracht in betreffende de toepassing van de voormelde
wet, met inbegrip van haar artikelen
20bis en 59quinquies.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1993 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 10, 78 en 97
van de Grondwet (v66r de coi:irdinatie
van 17 februari 1994, thans artikelen 15
resp. 105 en 149 van de gecoi:irdineerde
Grondwet), 6 Burgerlijk Wetboek, 820
tim 827, 870, 871, 877, 878 van het Gerechtelijk Wetboek, 8 van het Verdrag
van 4 november 1950 tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, 17 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten
(goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981),
58, § 1, 3° en 9°, aldus vervangen bij artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 530
van 31 maart 1987, 87, bet tweede lid toegevoegd bij art. 32 koninklijk besluit nr.
530 van 31 maart 1987, en 88 van de wet
van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen,
doordat het bestreden arrest met inachtname van het onderzoeksverslag en
het proces-verbaal van verhoor van eiser
sub 1 oordeelt dat de overledene niet de
belangrijkste kostwinner was en, dienvolgens, het hager beroep van eisers afwijst en de tussenvordering van tweede
verweerder ontvankelijk en gegrond verklaart op volgende gronden: (...)
« (1) Het Fonds voor Arbeidsongevallen
ingesteld bij koninklijk besluit nr. 66 van
10 november 1967 is een openbare instelling die rechtspersoonlijkheid geniet. De
inrichting en de werking ervan worden
door de Koning bepaald (artikel 57 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 houdende uitvoering van sommige
bepalingen van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971). In artikel 87 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
wordt bepaald dat, onverminderd de
plichten van de officieren van gerechtelijke politie, de door de Koning aangewezen ambtenaren en beambten toezicht
houden op de uitvoering van deze wet en
van de uitvoeringsbesluiten ervan. Hun
bevoegdheden worden omschreven in ar-
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tikel 88 van voornoemde Arbeidsongevallenwet. Bij koninklijk besluit van 21 december 1971 werden de ambtenaren en
beambten aangewezen die belast werden
met het toezicht op de uitvoering van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en van de uitvoeringsbesluiten ervan. In
uitvoering van voornoemde wettelijke bepalingen en taken werd er hier door de
adjunct-inspecteur P. Vanhoenacker van
het Fonds voor Arbeidsongevallen een
onderzoek ingesteld in verband met de
toepassing van de artikelen 20 bis en
59quinquies van voornoemde Arbeidsongevallenwet. In geval de getroffene
Croes, Ronny, niet de belangrijkste kostwinner was voor eisers, dient de in kapitaal omgezette rente gestort te worden
aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.
De wettelijke bepalingen die de vergoedingen regelen, zijn van openbare orde.
Het verhoor dat door voornoemde adjunct-inspecteur ten huize werd afgenomen van vader Croes Frans is volkomen
geschied overeenkomstig de ~et~elij!<-e
bepalingen en had tot doel obJectlt;f mformatie in te zamelen en klaarherd te
scheppen over de samenstelling van het
gezin, het totale gezinsinkomen en het
aandeel van de getroffene hierin. Vader
Croes heeft hier op vrije wijze de informatie medegedeeld die hem door de adjunct-inspecteur werd gevraagd. Het verhoor was erop gericht om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen waarop er
dan kan worden gesteund om te oordelen over de toepassing van voornoemde
artikelen 20bis en 59quinquies van de
Arbeidsongevallenwet. Het optreden van
de adjunct-inspecteur heeft geen huisvredebreuk uitgemaakt. Hij werd door vader Croes vrijelijk toegelaten in het huis
om een verhoor af te nemen over objectieve gegevens. Het bezoek en het
doel ervan werd schriftelijk aangekondigd zodat er hier geen sprake kan zijn
van een verrassingsbezoek. Het verhoor
is aldus in een gezonde en serene sfeer
kunnen geschieden. Vader Croes heeft
het proces-verbaal van verhoor ook vrijelijk ondertekend na voorlezing van zijn
verklaringen ter zake. Het verhoor van
vader Croes Frans is volkomen wettelijk
geschied met eerbiediging van zijn rechten en zonder inname van enig standpunt ter zake door de adjunct-inspecteur
die het onderzoek heeft uitgevoerd en
zich uitsluitend heeft beperkt tot het verzamelen van objectieve gegevens. Het
onderzoek dat hier door tweede gedaagde werd uitgevoerd is niet strijdig met
artikel 8 van het E.V.R.M. Er is geen en-
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kele reden om de verwijdering van het
onderzoeksverslag en het proces-verbaal
van verhoor van Croes Frans te bevelen
uit de stukken van de partijen.
(2) De samenstelling van het gezin en
de respectievelijke inkomsten van de gezinsleden, worden hieronder onderzocht.
Samenstelling van het gezin : zoals de
eerste rechter heeft aangehaald, bestond
het gezin van eisers op het ogenblik van
het overlijden van Croes Ronny op 31 januari 1989 uit zes personen :
- vader Croes (74 jaar): gepensioneerde;
- moeder Dewulf Annie (47 jaar) :
zelfstandige winkelierster;
- zoon Croes Franky (tweelingbroer
Ronny) : student R.U.G.;
- dochter Croes Caroline (21 jaar) :
zelfstandige helpster bij de moeder;
- zoon Croes Danny (19 jaar) : student.
Inkomsten van het gezin :
a) Vader Croes Frans : hij genoot een
pensioen waarvan het jaarbedrag 1988
276.541 frank bedroeg, hetzij een maandelijks netto-inkomen van ongeveer
23.000 frank;
b) Maeder Dewulf Annie baatte een
voedingswinkel uit, gelegen te Blankenberge, Franchommelaan 100. Uit de gegevens van het onderzoeksverslag en het
verhoor van vader Croes Frans blijkt dat
dit handelshuis in 1988 werd aangekocht
door eiseres. Om de aankoop te financieren hebben zij een persoonlijke lening
aangegaan ten bedrage van 3.000.000
frank waarvoor maandelijks ongeveer
25.000 frank of jaarlijks ongeveer 300.000
frank moet worden afgelost over een periode van 20 jaar. De bedragen die betaald werden ter aflossing van die lening
zijn als bedrijfsuitgaven terug te vinden
in de aangif'e van de personenbelasting.
De moeder huurde tot midden 1989 een
tweede handelshuis, gelegen in de J. De
Trooslaan 50, te Blankenberge. De maandelijkse huur van dit pand bedroeg in
1988 10.500 frank. en komt aldus neer op
een jaarlijkse huur van 126.000 frank.
Dit huurgeld is eveneens als bedrijfsuitgave terug te vinden in de aangifte van
de personenbelasting. De dochter Croes
Caroline was als zelfstandige-helpster tewerkgesteld in dit tweede handelshuis.
Ten aanzien van de belastingen werd er
haar hiervoor een vergoeding van
280.000 frank toegekend als vergoeding
voor haar werk in deze zaak. Volgens
het aanslagbiljet in de personenbelasting

Nr. 567

HOF VAN CASSATiE

- aanslagjaar 1989 - inkomsten 1988
werden eisers aangeslagen op de volgende cijfers:
Frank
VadE'r Croes Frans :
pensioE'n ........ .
l\loedE'r Dewulf AnniE'
brutowinstE'n ..... .
bednjfsuitgaVE'n ..
winst ......... .
investeringsaftrE'k
blijft
0

0

0

0

0

0

276.541
1.403.932
1.097.691
306.241
88.176
218.074

0

Eisers bezitten nog volgende onroerende goederen :
- een woonhuis geleden in de Ch.
Huyslaan 36, te Blankenberge. Dit huis
was reeds sinds tientallen jaren afbetaald;
- het hierboven vermeld handelshuis,
gelegen in de Franchommelaan 100, te
Blankenberge, waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan;
- een appartement gelegen in de Langestraat 93, te Blankenberge, met een
kadastraal inkomen van 27.200 frank.
Om de aankoop hiervan te financieren
werd er zeven jaar geleden een hypothecaire lening aangegaan van 1.400.000
frank. Er moest maandelijks 17.500
frank als aflossing worden betaald. Dit
appartement is verhuurd en brengt jaarlijks 150.000 frank a 180.000 frank op als
huurgeld;
- een stuk bouwgrond dat in 1986
werd aangekocht. Het kadastraal inkomen is niet gekend. Er werd een bedrag
van 800.000 frank ontleend om de aankoop van deze grand te financieren. De
duurtijd- van deze lening is vijf jaar en
de maandelijkse aflossing bedraagt ongeveer 16.000 frank.
Eisers beschikken aldus over een inkomen van:
Frank
BE'lastbarE' inkomstE'n (276.541 fr
218.074 fr + 27.200 fr (K.I.))
KmderbijslagE'n .
StudlE'bE'urs ... .
Totaal ........ .

+
521.815
135.280
47.100
694.195

Vader Croes Frans raamde de gezinsuitgaven op 1.085.796 frank per jaar:
VastE' kostE'n (auto, VE'rwarming,
E'nz.): ....... .
Studiekosten CroE's Franky ..
Stud1ekosten Ci~oes Danny ...
LE'vensnoodzakelijke kostE'n geraamd op 7.500 frank per pE'rsoon

159.984
86.600
9.000
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en per maand, hetzij :7.500 fr. x 6
= 45.000 fr. x 12 maanden. . . . . . . .
Aflossing lening bouwgrond . . . . . . .

540.000
190.212

Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.085.796

c) Slachtoffer Croes Ronny was op 10
oktober 1987 als bewakingsagent in
dienst getreden bij G.M.I.C. Zijn nettoloon bedroeg in 1988 457.470 frank, hetzij
ongeveer 38.000 frank per maand. Voor
zijn tewerkstelling bij G.M.I.C. wisselde
hij kotte perioden van tewerkstelling af
met werkloosheidsperioden. Uit de gegevens van het onderzoeksverslag en het
verhoor van vader Croes Frans blijkt dat
het slach.toffer maandelijks een deel van
zijn loon afgaf. Dit varieerde tussen de
10.000 a 20.000 frank per maand naargelang het bedrag van het ontvangen nettoloon. In zijn schriftelijke verklaring
heeft vader Croes Frans gesteld dat zijn
zoon Ronny 1/3 van zijn loon voor zichzelf hield en 2/3 ter beschikking stelde
van het gezin (zie stuk 11 - dossier eerste verweerster). Maeder Dewulf Annie
had voor haar zoon Ronny een nieuwe
wagen aangekocht (Citroen 2 PK) om
hem toe te Iaten zich naar zijn werk te
begeven. Zij had het geld voor aankoop
van deze wagen (165.000 frank) voorgeschoten en er werd afgesproken dat haar
zoon dit bedrag in schijven zou terugbetalen. Dit bedrag was al volledig terugbetaald sedert augustus 1989. Uit de aangifte van nalatenschap van het slachtoffer blijkt dat het aktief was samengesteld als volgt :
Frank
Saldo zichtrekening B.B.L. : ....... .
Saldo spaarrekening A.S.L.K. : .... .
Saldo spaarrekening Cera : ........ .
Voorhuwelijkssparen: ............ .
Vakantiegeld: .................... .
Totaal: .......................... .

25.722
147.450
215.351
13.800
67.410
469.410

(3) Er dient thans onderzocht te worden of het slachtoffer voor eisers hun belangrijkste bran van inkomsten was. Het
feit dat eisers in een korte tijdspanne
van zeven jaar drie onroerende eigendommen hebben aangekocht. Er werden
hiervoor weliswaar zware hypothecaire
leningen aangegaan maar zij beschikten
blijkbaar toch over voldoende inkomsten
om de hierboven vermelde aflossingen
van de leningen die een totaal van
702.000 frank (300.000 fr. + 210.000 fr. +
192.000 fr.) vertegenwoordigen, af te betalen. Eisers hebben tevens nog een bedrag van 165.000 frank voorgeschoten om
hun zoon Croes Ronny toe te laten een
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wagen Citroen 2 P.K. aan te kopen. Dit
bedrag werd hun weliswaar in schijven
tertigbetaald. Dit neemt niet weg dat zij
de som toch in eenmaal hebben moeten
voorschieten. Uit de hierboven vermelde
gegevens van het actief van de aangifte
der nalatenschap van Croes Ronny blijkt
dat hij over een totaalbedrag van 25.722
fr. + 147.450 fr. + 205.351 fr. = 388.523
frank als spaargeld beschikte. Het feit
dat de wijze van spa:ren, dit is het storten naar tijd en omvang, niet gelijk was
of overeenstemde van het ontvangen
loon, is terzake niet dienend. Het staat
vast dat er een belangrijk bedrag was
bijeengespaard. Uit de vergelijking van
·de respectievelijke inkomsten, hetzij aan
·de zijde van eiseres 694.195 frank
(521.815 frank belastbare inkomste:r; aan
de zijde van het slachtoffer 457.470
frank, dient er tevens te worden besloten
dat de fnkomsten van eisers hoger waren dan deze van het slachtoffer. Vader
Croes Frans .heeft bij zijn verhoor ook
verklaard dat de bijdrage van zijn zoon
Ronny zich beperkte tot 10 a 20.000
frank per maand. · In een schriftelijke
verklaring heeft hij dan gesteld dat deze
bijdrage opliep tot 2/3 van zijn nettoloon.
Er kan worden aangeilomen dat het
slachtoffer gedeeltelijk bijdroeg in de
kosten van het gezin. Gelet op het belangrijk bijeen gespaarde bedrag van
388.523 frank, is het logisch ·a an te nemen dat de bijdrage van het slachtoffer
zich beperkte tot 10 a 20.000 frank per
maand zoals de vader zelf heeft verklaard bij zijn verhoor. Er is geen .red~n
om te twijfelen aan de waarachtlghe1d
van .deze spontane verklaring. In ieder
geval tonen de hierboven aangehaalde
vaststellingen duidelijk aan dat het aandeel van het slachtoffer in. de kosten van
het gezin niet de belangrijkste bron van
de inkomsten van eisers was. en geenszins hun voornaamste geldelijke steun
uitmaakt. Er diertt te worden besloten
dat het in geen geval bewezen is dat het
slachtoffer hier voor eisers de belangrijkste bron vim inkomsten was of voor
eisers de belangrijkste kostwinner was
zoais voorzien bij artikel 20bis van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Eisers
hebben dus
siechts recht
op een rente tot op het ogenblik
waarop de getrofferie de leeftijd van 25
jaiu zou ·hebben bereikt, hetzij tot 13
maart 1991. Bij toepassing van artikel
59quinquies van voormelde Arbeidsongevallenwet komt de in kapitaal omgezette
rente toe aan tweede· verweerder. Het
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boger beroep van eiseres is dus ongegr6nd. (... ) "•
terwifl, eerste onderdeel, uit de v~st
stellingen van het bestreden arrest bhJkt
dat de inspectiediensten van tweede verweerder een onderzoek instelden naar de
samenstelling van het gezin, het totale
gezinsinkomen en het aandeel van de getroffene hierin; dit onderzoek in de
prive-woning van eisers werd uitgevoerd;
bij dit onderzoek de adjunct-inspecteur
P. Vanhoenacker de voorlegging vroeg
van diverse stukken die verband hielden
met de financiele situatie van het gezin
en de overleden zoon van eisers, zoals
ci.a. loonfiches, spaarboekjes, belastingaanslagen, notariele akten, enz.; van de. ze stukken afschrift werd genomen en
de cop{es in bijlage werden gevoegd van
het onderzoeksverslag en het proces-verbaal dat werd opgesteld van het verhoor
waaraan eiser sub 1 tijdens dit onderzoek werd onderwdrpen; een dergelijke
inmenging in het prive- en gezinsleven
van eisers vanwege een overheidsinstelling slechts geoorloofd .is indien het gevoerde onderzoek een wettelijke grandslag heeff (ar:tikel8 van het Verdrag van
4 november 1950 tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamente
Vrijheden goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955) en artikel 17 van het lnter~a
tionaal Verdrag van 19 december 1966 mzake burgerrechten en politieke rechten
(goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981),
en terwifl, overeenkomstig artikel 78
Grondwet (thans, na de coordinatie, artikel 105) de administratieve overheden
over zgn. · toegewezen bevoegdheden beschikt, d.w.z. dat zij uitsluitend bevoegd
zijn hande)ingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks hun grondslag
vinden hetzij in de Grondwet, hetzij in
de wet; de administratieve overheid die
buiten deze bevoegdheid treedt machtsoverschrijding pleegt; aan dergelijke onrechtmatige handelingen geen enkel
rechtsgevolg kan worden toegekend; de
ambtenaren van de inspectiediensten
van het Fonds voor Arbeidsongevallen
krachtens artikel 87 van de Arbeidsongevallenwet toezicht uitoefenen op de uitvoering van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten; ondanks de algemene bewoordingen waarin voormelde wettelijke
bepal1ng gesteld is~. deze toe~:chtsbe
voegdheid noodzakehJk beperkt IS tot de
wettelijke controlefuncties waarover het
Fonds voor Arbeidsongevallen zelf beschikt; de taken en bevoegdheden van
het Fonds voor Arbeidsongevallert omschreven worden in artikel 59 en 59bis
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van de arbeidsongevallenwet; bet Fonds
overeenkomstig deze artikelen belast is
met bet toezicht op de toepassing van de
Arbeidsongevallenwet door de erkende
verzekeraars (artikel 58, § 1, 9°, van de
wet van 10 april 1971); deze bevoegdheid
een technische, financiele, boekboudkundige, juridiscbe en geneeskundige controle betreft; bet Fonds voor Arbeidsongevallen tevens ·als Waarborgfonds optrE>edt en de schadevergoeding .voor arbeidsongevallen ' uitkeert wanneer de
werkgever geen verzekering beeft afgesloten of wanneer de verzekeraar in gebreke blijft (artikel 59, § l, 3°, wet 10
april 1971); in dit Verband bet Fonds voor
Arbeidsongevallen toezicht uitoefent op
de naleving van· de verzekeringsplicbt
door . de .werkgevers; deze controlefuncties aan bet Fonds voor Arbeidsongevallen verleend werden met bet oog op
sociale bij stand en de bescberming van
de slacbtoffers; artikel 88 van de Arbeidsongevallenwet de specifieke bevoegdbeden omscbrijft waarover de ambtenaren van de inspectiedienst in de
uitoefening van tJ.un toezicbtsbevoegdbeid beschikken; luidens voormelde wettelijke bepaling de leden van de inspectiediensten bij de uitoefening v;:m
hun opdracht in bet bijzonder de bevoegdheid hebben ... « vrij (kunnen binnengaan in alle inrichtingen (... ) waar
per~onen werkzaam zijn of verzekeringsinstellingen of instellingen met rentedienst gevestigd zijn die onder de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten vallen (... ) , (art. 88, 1°), alsook
eveneens « elk onderzoek, 'elke controle
en enquete instellen alsook alle inlichtingen kunnen inwinnen (... )en: rriet name
hetzij alleen, hetzij sainen de werkgevers, hun aangestelden en lastbebbers,
de werknemers en de vakbondsafgevaardigden ondervragen (...), (... ) alle boeken,
registers en documenten doen overleggen (... ) en afschrift of uittreksel ervan
opmaken
» (art. 88, 2°); in deze wettelijke bepaling geen rechtsgrond voor
enig onderzoek ten huize van de rechthebbenden gevonden kan worden; bet
bestreden arrest bijgevolg niet wettig
heeft kunnen oordelen dat bet verhoor
dat door adjunct-inspecteur P. Vanhoenacker van bet Fonds voor Arbeidsongevallen ten huize werd afgenomen van vader Croes Frans geschied is « overeenkomstig de wettelijke bepalingen >>;
[schending van de artikelen 78 van de
Grondwet (v66r de coi:irdinatie, thans artikel 105), 58, § 1, 3° en 9°, 87, 88 van de
wet van 10 april 1971 betreffende de Ar-

c. )
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beidsongevallen, 8 van bet Verdrag van 4
november 1950 tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (goedgekeurd bij '!'let van
13 mei 1955) en 17 . van bet lnternationaal Verdrag van t9 decemper 1966 inzake burgerrechten en politieke rechteri.
(goedgekeurd bij .wet van 15 mei 1981)],

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 87 van de Arbeidsongevallenwet,
de door de Koning aangewezen
ambtenaren en beambten toezicht
houden op de uitvoering ·van de wet
en van de uitvoeringsbesluiten ervan; dat, krachtens artikel 88 van
diezelfde wet, de in artikel 87 bedoelde ambtenaren bij de uitoefec
ning van hun opdracht elk onderzoek, elke controle en 'enquete · mogen instellen alsook aile inlichtingen
inwinnen die zij nodig achten om
zich ervan te vergewissen dat de
wets- en reglementsbepalingen werkelijk werden nageleefd;
Dat, volgens artikel 58, 9°, van de
Arbeidsongevallenwet, het Fonds
voor Arbeidsongevallen als bijzondere opdracht heeft, wat de arbeidsongevallen betreft, het technisch, medisch en financieel toezicht uit te
oefenen op de uitvoering door de ge~
machtigde verzekeraars van de wet;
dat, volgens artikel 58, 13°, van de
wet, het Fonds tot taak heeft de
overeenkomst tussen de partijen betreffende de voor het arbeidsongeval
verschuldigde vergoedingen te bekrachtigen; dat de taak van het
Fonds niet beperkt is tot de in artikel 58, 3°, van de wet omschreven
opdracht van waarborgfonds, maar
meer in het algemeen een toezichtsopdracht inhoudt betreffende de toepassing van de wet, met inbegrip
van haar artikelen 20bis en 59quinquies;
Dat hieruit volgt dat de in artikel
87 van de wet bedoelde ambtenaren
en beambten bevoegd zijn •Om in dit
verb and de nodige inlichtingen in· te
winnen bij de getroffenen of hun
bloedverwanten·,
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Overwegende dat het arrest vaststelt : dat het geschil de weigering
van het Fonds betreft om de· overeenkomst tussen de eisers en de arbeidsongevallenverzekeraar, waarbij
aan de eisers een lijfrente als bedoeld in artikel 20 bis van de wet
was toegekend, te bekrachtigen; dat
het Fonds een onderzoek heeft ingesteld ten einde « objectief infot'matie
in te zamelen en klaarheid te scheppen over de samenstelling van het
gezin, het totale gezinsinkomen en
het aandeel van de getroffene hierin »; dat « vader Croes (... ) hier op
vrije wijze de informatie (heeft) medegedeeld die hem door de adjunctinspecteur werd gevraagd. Het verhoor was erop gericht om zoveel
mogelijk gegevens te verzamelen
waarop er dan kan worden ge~;;teund
om te oordelen over de toepassing
van voornoemde artikelen 20 bis en
59quinquies van de Arbeidsongevallenwet », << de (adjunct-inspecteur)
werd door vader Croes Frans vrijelijk toegelaten in het huis »;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat de beweerde
schending van de in het onderdeel
aangewezen verdragsbepalingen afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde schending van de internrechtelijke bepalingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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1° STRAFVORDERING -

F1SCALE A'\IB-

TE~AAR

- F1SCALE M1SDR1JVEN - KEN!',iJS-.
GEV1~G AAN DE PROCCRECR DES K0:\'1:\'GS
- 1:'-iSTELLEN VAN VERVOLG1XGEN - DADERS EN MEDEPL1CHTJGE::\i - 0:\'TVA\KELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDCRE - SANCTIES, VERHOGIN-·
GEN, ADMINISTRAT1EVE BOETEN, STRAFFE:'>i
- FISCALE M1SDRIJVE:'>i - F1SCALE A::IIBTENAAR - AANG1FTE - OPE!IOBAAR MI!IOISTERIE - INSTELLEN VAN VERVOLG1XGE::'ii - DADERS EN MEDEPLICHT1GEN - ONTVA\KELIJKHEID.

3° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

F1SCALE '\IISDJU,J.
VEN - F1SCALE AMBTENAAR - AANGIFTE
- OPENBAAR M1NlSTERIE - IXSTELLEN VAN
VERVOLGINGEN- DADERS EN :\IEDEPLICHTIGEN - ONTVAKKELIJKHEID

1°, 2° en 3° Wanneer feiten, die naar luid

van de belastingwetten en van de ter
uitvoering daarvan genomen besluiten
strafrechtelijk strafbaar zijn, met de
vereiste machtiging door ambtenaren
van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien aan de procureur des Konings ter kennis worden
gebracht, laat die aangifte de strafvervolging toe van aile personen die als
dader, mededader of medeplichtige betrokken zijn bij de feiten waarop de
gezegde machtiging en de daarop volgende aangifte betrekking hebben.
(Art. 29, tweede lid Sv.; art. 350, § 3,
W.I.B., thans 461, eerste lid, W.I.B.
1992; art. 74, § 3, W.B.T.W.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 68 van
de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt de verweerders in de kosten.

(PROCCRECR·GENERAAL BIJ HET HOF VA'\ BEROEP TE GENT T BOSTOEN E.A.)

19 december 1994 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse, Houtekier en Biitzler.

(A.R. nr. P.93.1054.N)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
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I. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent :
Overwegende dat blijkens een uittreksel uit het register van akten
van overlijden van de Stad Torhout
Maurice Sanders daar overleden is
op 1 januari 1994;
Dat de voorziening wat hem betreft geen bestaansreden meer
heeft;
Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot de beschikkingen van
het bestreden arrest betreffende de
tenlasteleggingen la, lb, en Ic;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat artikel 350, § 3,
van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, thans artikel 461, § 1,
van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992, op het ogenblijk
dat te dezen strafvervolgingen werden ingesteld, luidde : « Tenzij de
procureur des Konings met de feiten bekend is geraakt ingevolge een
klacht die is ingediend of een aangifte die is gedaan door ambtenaren
van de belastingbesturen van het
Ministerie van Financien die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, moet
hij, indien hij een vervolging wil instellen wegens feiten die naar luid
van dit wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten
strafrechtelijk strafbaar zijn, het advies van de bevoegde gewestelijke
directeur der directe belastingen
vragen. De procureur des Konings
voegt het feitenmateriaal waarover
hij beschikt bij zijn verzoek om advies; de gewestelijke directeur dient
binnen vier maanden na de ontvangst van het aan hem gerichte
verzoek hierop te antwoorden »;
Dat artikel 74, § 3, van het Wethoek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde een gelijkaardige
bepaling bevatten, met dien verstande dat de procureur des Konings het
advies moest vragen van .de bevoeg-
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de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde,
registratie en domeinen;
Overwegende dat de machtiging
van de ter zake bevoegde ambtenaar van het Ministerie van Financien en de ingevolge deze machtiging door de ambtenaren van de
belastingbesturen van het Ministerie van Financien gedane aangifte
of klacht, een welbepaalde zaak en
een of meer met name genoemde
belastingplichtigen moet betreffen;
Dat de feiten, waarop een machtiging en een aangifte of de klacht betrekking hebben, die feiten zijn welke in deze machtiging en deze
klacht of aangifte zijn vermeld en
die voorkomen in de eventueel daarbij gevoegde stukken;
Dat de machtiging en de daarop
volgende aangifte of klacht de strafvervolging toelaat van alle personen
die bij de feiten waarop ze betrekking hebben, betrokken zijn als dader, mededader of medeplichtige;
Overwegende dat het bestreden
arrest releveert: « Op 16 januari
1989 deed de gewestelijke directeur
van de B.B.I., na machtiging daartoe
op 12 januari 1989 van de directeurgeneraal van de B.B.I., aangifte aan
de procureur des Konings te Kortrijk van inbreuken aangaande de
wetgeving inzake B.T.W. en inkomstenbelastingen lastens Bostoen Romeo, wonende te Roeselare, Mandellaan 548. De bijzondere belastinginspectie had immers in het kader
van het gerechtelijk onderzoek lasten de N.V. Ceres in Brussel vastgesteld dat de heer Daniel d'Hooghe
van de firma Widamo uit Sint-Niklaas bekend had bloem in het
zwart te hebben aangekocht bij Bostoen. Tijdens een huiszoeking bij
voormelde persoon werd een agenda
in beslag genomen waarin onder andere aankopen zonder factuur werden genoteerd »;
Dat het arrest vervolgens considereert: << Op 16 januari 1989 deed de
gewestelijke directeur van de B.B.I.
enkel aangifte van het feit dat er
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zwarte leveringen zouden gebeurd
zijn tussen Bostoen Romeo en de
firma Widamo te Sint-Niklaas »; dat
het ·op grand hiervan oordeelt dat
door de procureur des Konings vervolgingen werden ingesteld voor andere feiten dan diegene waarvoor
aangifte was gedaan of voorafgaand
advies was bekomen en de strafvordering betreffende de tenlasteleggingen Ia, Ib en Ic niet ontvankelijk
verklaart;
Overwegende dat uit de stukken
blijkt : 1. dat de gewestelijke directeur te Brussel van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie bij de voormelde brief van
16 januari 1989 aan de procureur
des Konings te Kortrijk de bij deze
brief gevoegde aangifte deed geworden « betreffende overtredingen
aangaande wetgeving inzake BTW
en inkomstenbelastingen lastens :
Romeo Michel Bostoen, Mandellaan 548, 8810 Roeselare (Rumbeke),
en andere »; 2. dat op de bijgevoegde aangifte van 6 december 1988 de
directeur-generaal van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie op 12 januari 1989 tekende
« voor machtiging en bekendmaking
aan de bevoegde procureur des Konings »;
Overwegende dat de aangifte
luidt : « 1. Betrokken persoon en onderneming - Romeo Michel Bostoen (... ) - N.V. Bostoen ( ... ). 2.
V aststellingen 2.1. Het gerechtsdossier lastens de heren d'Andrimont
en consoorten (N.V; Ceres en andere), waarvoor de heer procureur-generaal bij het Parket van het Hof
van Beroep te Brussel inzage verleende op 21 december 1987, 25 februari 1988 eri 29 april 1988, bevat
hetgeen volgt : a) De heer Daniel
d'Hooghe (van de firma Widamo,
Heidebaan 67, St.-Niklaas) heeft tijdens een ondervraging bekend bij
Bostoen bloem in het zwart te hebben aangekocht (cf. uittreksel van
PV nr. 100568 van 13 januari 1988
hierbij - bijlage nr. 1). b) Tijdens
een huiszoeking bij dezelfde d'Hooghe

Nr. 568

werd een agenda in beslag genamen, waarin onder andere de aankopen zonder factuur werden genae
teerd. In die agenda komen onder
de naam Romeo (voornaam van
Bostoen en als dusdanig in de sector
bekend) volgende inschrijvingen
voor: 14 januari 1987 32.680 frank, 6
mei 1987 13.144 frank, 17 juni 1987
24.380 frank, 15 juli 1987 16.960
frank. Het officiele factuurboek van
de firma Widamo bevat geen factuur
die met de drie laatste bedragen
overeenstemt. Men treft wel een factuur aan voor een bedrag van 32.860
frank doch deze dateert van 17 december 1986 (cf. inschrijving agenda
d'Hooghe van 14 januari 1987). 2.2
Bij controles van de Administratie
der douane en accijnzen met betrekking tot het vervoer over de weg
werden navolgende overtredingen
vastgesteld : - op 17 april 1984 : vervoer van gereglementeerde goederen zonder vervoerdocument (cf. bijlage nr. 2). - op 19 juli 1985 :
vervoer. van gereglementerede goederen, vergezeld van een vervoerdocument in slechts een exemplaar (cf.
bijlage nr. 3) - op 16 april 1987:
vervoer van gereglementeerde goederen, met onjuiste vermelding op
het vervoerdocument (cf. bijlage nr.
4). 3. Overtredingen 3.1 inzake
B.T.W. - artikel 50, § 1, 3° en 4°,
B.T.W.-Wetboek (indienen van onjuiste aangiften en niet voldoen van
de verschuldigde belasting); - bepalingen van K.B. nr. 28 ter uitvoering
van artikel 62, B.T.W.-Wetboek (inbreuken op reglementering inzake
het vervoerdocument). 3.2. Inzake
inkomstenbelastingen artikelen
212 en 214, W.I.B. (niet aangeven
van alle belastbare inkomsten) »;
Overwegende dat de appelrechters, met hun hager vermelde considerans dat de aangifte van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie beperkt is tot het · feit
dat er zwarte leveringen zouden gebeurd zijn tussen Romeo Bostoen en
de firma Widamo te Sint-Niklaas,
van die aangifte een interpretatie
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geven die met de bewoordingen ervan onvereriigbaar is en derhalve de
bewijskracht ·ervan miskennen;
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van. de beslissing van niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering tegen Romeo Bostoen, Eddy Sanders en Willy Sanders betreffende de tenlasteleggingen Ia, Ib en Ic, de vernietiging
meebrengt van de beslissing van onbevoegdheid van de op deze feiten
van deze ·tenlasteleggingen gegronde
civielrechtelijke vordering van de
N.V. Duman Agro;

Nr. 569

2•

KAMER - · 21

december 1994

1o VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWONE OPSCHORTING
GEZAG VA"J GEWJ,JSDE -

GRE:'\ZES.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - OPSCHOR·
TING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - GRENZEN

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

Om die redenen, ongeacht het
door eiser aangevoerde middel, stelt
vast dat eisers voorziening geen bestaansreden meer heeft wat de tegen Maurice Sanders ingestelde
strafvordering betreft; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvorderingen tegen Romeo Bostoen, Eddy
Sanders en Willy Sanders betreffende de tenlastelegingen Ia, Ib en Ic,
en beslist tot onbevoegdheid voor de
op de feiten van deze tenlasteleggingen gegronde civielrechtelijke vordering van de N.V. Duman Agro; ... beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde ·arrest; laat
de kosten van de voorziening van de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Gent ten laste van de
Staat; ;.. verwijst de aldus beperkte
zaak naa~: het Hof . van Beroep te
Brussel.
·
;20 december l994 -.,- 2• kamer - Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h; Huybrechts Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-gerieraal - ·Advocaten :
mrs. L. Delacouit,.Brugge, en R. Tournic
court, Brussel.
..
.
-

GEZAG
VAN GEW!.JSDE - STRAFZAKE:'i - OPSCHOR·
TING YA:'Il DETITSPRAAK YA:'>i DE \'EROORDELING - VROEGERE FEITE:'Il - EE:\'HEID VA:\'
OPZET - EEN E:\'KEL STRAFBAAR FElT STRAFTORDER!:'IlG - 0:'\T\'A:\'KELI.JKHEID.

40 STRAFVORDERING

01\T\'A:\'KE·
LIJKHEID - OPSCHORT!NG VAN DE LIT·
SPRAAK VAN D.E VEROORDELING - GEZAG
VAN GEW!JSDE- VROEGERE FElTEN- EENHEID VAN OPZET - EEN ENKEL STRAFBAAR
FElT.

zo De opschorting van de uitspraak
van de veroordeling heeft gezag van
gewijsde in zoverre zij de feiten bewezen verklaart en uitspraak doet over
de kos.ten alsook, in voorkomend geval
over de teruggaven of verbeurdverklaringen, en over de eventuele burgerJijke rechtsvordering. (Art. 18 Probatiewet.)

1° en

3° en 4° Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling in zoverre die beslissing de feiten bewezen
verklaart, belet dat vroegere feiten, die
wegens eenheid van opzet geacht worden een enkel strafbaar [eit te vormen
met de feiten die tot de maatregel van
opschorting hebben geleid, aanleidmg
kunnen geven tot nieuwe vervolgingen
tijdens de proeftijd. (Art. 2 en oud art.
65 sw.)
·

1144

Nr. 570

HOF VAN CASSATIE

(PROCCREl.;R-GE.'\ERAAL BIJ HET HOF VAl\" BEROEP TE BRCSSEL T. 1\!ATHIF.t;)
ARREST( vertaling)

(A.R. nr. P.94.0966.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze oordeelt of
de voor hem gebrachte feiten en die
waarvoor reeds bij een vroegere beslissing een straf was opgelegd wegens eenheid van opzet een enkel
strafoaar feit opleveren;
Dat in zodanig geval, de rechter
we gens het gezag van gewij sde van
de vorige beslissing niet bevoegd is
om kennis te nemen van de voor
hem gebrachte feiten;
Overwegende dat de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling gezag van gewijsde verkrijgt bij
het verstrijken van de gewone voorzieningstermijnen, in zoverre zij de
feiten bewezen verklaart en uitspraak doet over de kosten alsook,
in voorkomend geval, over de teruggaven of verbeurdverklaringen, en
over de eventuele burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat het bestreden
arrest beslist dat de voor het hof
van beroep gebrachte feiten een enkel strafbaar feit opleveren met andere feiten waarover reeds op 18 februari 1993 een arrest was gewezen,
waarbij de opschorting van de uitspraak van de veroordeling voor een
duur van drie jaar was bevolen mits
twee probatievoorwaarden werden
nageleefd;
Overwegende dat het bestreden
arrest, nu het met toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek, zoals het ten tijde van de feiten van
kracht was, beslist dat het gezag
van gewijsde van die beslissing
nieuwe vervolgingen in de weg
staat, naar recht is verantwoord;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderzoek
kritiek oefent op het feitelijke beoordeling van de gegevens van de
zaak door de feitenrechters of voor
het onderzoek ervan eist dat het
Hof die gegevens nagaat, terwijl het
daartoe niet bevoegd is;
Dat geen onderdeel kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
21 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Simonet - Andersluidende conclusie (1) van de h.
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN ALGEMEEN - M!DDEL VAN !'HET-ONTVANKE·
L!JKHE!D BURGERL!JKE RECHTSVORDER!NG - ARBEIDSOVEREENKOMST.

(1) Andersluidende conclusie : Het O.M. had
geconcludeerd tot cassatie van de bestreden
beslissing. Het was van oordeel dat de opschorting van de ui tspraak van de veroordeling slechts een beletsel voor nieuwe vervolgingen kon z1jn na het verstt1jken van de
proeftijd, als de beshssmg onherroepehjk was
gewordert.
!
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Niet. ontvankelijk is bet middel ten betoge dat de eisei:, als aangestelde, wordt
· veroordeeld tot schadev(Jrgoeding, hoewei de beslissing niet vaststelt .dat bij
hem bedrog, zware schuld of een gewoonlijk voorkomende lichte lout aimwezig was, wanneer de beslissing niet
vaststelt ilat ·de rechtsb'etrekkingen
tussen de aangestelde en de aansteller
voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1 Arbeidsovereenkomstenwet (1).
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voortvloeit uit een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
Dat het onderzoek van het middel
het Hof zou nopen tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel ook in dit opzicht
niet ontvankelijk is;

(PEIFFER E.A. T. STAD SAXKT \'ITH E.A.;
RAUSCH T STAD SAXKT-\'ITH E.A.)
ARREST

(vertaJing)

(A.R. nr. P.94.0845.F)

HET HOF; - Gelet op-het bestreden vonnis, op 11 mei 1994 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen e·n · gelet
op de. in het Duits gestelde voorziening;
Gelet ·bp · de beschikking d.d. 1
september 1994 van de eerste voorzitter van het Hof waarbij wordt beslist dat de rechtspleging vanaf de
terechtzitting in het Frans zal worden voortgezet;
I. Op de voorzieningi=m van de eisers Alexander Peiffer,. beklaagde,
en B.V.B.A. Peiffer, civielrechtelijk
aansprakelijke partij, tegen de beslissingen op de door de verweerster
sub I tegen hen ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Over het derde niiddel :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het door eiseres wordt aangevoerd, niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
Overwegende voor het overige dat
het bestreden vonnis niet vaststelt
dat de rechtsverhouding tussen eiser en de B.V.B.A. Peiffer, civielrechtelijk · aansprakelijke
partij,
(i) Cass., 29 nov. 1983, A.R. nr. 8244 (A.C,
1983·84, nr. 115); 18 apnl 1989, A.R. nr. 2324
(lbJd .. 1988-89, 111'. 464).

Om die redenen, .verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
21 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kittell, Eupen.

Nr. 571
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KA~IER -

21 december 1994

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEX - AF·sTAXD .::. STRAF\'ORDERIXG - \'OK\IEX \'.-\X
DE AFSTAXD - BEGRIP - GEDETI'\EERDE GE\'AXGEXIS - GRIFFIE - \'ERKL-\RI"\G.

Het Hof verleent akte van de afstand
van het cassatieberoep van een gedetineerde, wavneer die afstand wordt gedaan- •bij een regelmatige, ter .gnffie
van de gevangenis afgelegde verkla-

1146

HOF VAN CASSATIE

ring die nadien op de griffie van het
hoi van beroep wordt overgeschreven
(1).
(DETHIER)

(A.R. nr. P.94.1342.F)
21 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Simonet - GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal.
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1° GRONDWET-

GRONDWET (1994)- ART.
148 - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING
TER ZITTING - DEBATTEN - OPENBAARHEID
- SLUITEN DER DEUREN- SLUITING VAN DE
DEBATTEN - OPENBARE TERECHTZITTING HERVATTING.

2° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDEL!NG
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - DEBATTEN - OPENBAARHEID SLUITEN DER DEUREN - SLUITING VAN DE
DEBATTEN - OPENBARE TERECHTZITTING HERVATTING.

Noot arrest nr. 571 :
(1) Cass., 15 juli 1912 (Bull. en Pas., 1912, I,
390); zie M. FRANCHIMONT en A. JACOBS, Cow·s
de procedure p{male, III, Luik, 1987, biz. 635;
M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET,
Manuel de pmcedure penale, Luik, 1989, biz.
920 en·noot 821; R.P.D.B., V" Pourvoi en cassation en matiere repressive, nrs. 222 ep 225.-

Nr. 572

3° CASSATIE-

VERNIETIGING, OMVANG.STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - _BEKLAAGDE EN VERiii\CHTE - BESCHULDIGDE
- HOF VAN ASSISEN - TEH.ECHTZITTINGEN
- OPENBAARIIEID - GEVOLG.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEKLAAGDE - BESCHULDIGDE HOF VAN ASSISEN - TERECHTZITTINGEN OPENBAARHEID - GEVOLG.

1" en 2" Wanneer het hoi van assisen be-

volen heeft dat de zaak met gesloten
deuren zou worden behandeld tot de
sluiting der debatten, moet, nadat de
voorzitter overeenkomstig art. 335 Sv.
de debatten gesloten heeft verklaard,
de terechtzitting in het openbaar worden voortgezet (1). (Art. 148, eerste lid,
(1) Art. 6.1 E.V.R.M. bepaalt dat een ieder;
bij het bep:Hen vim de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde .strafvervolging recht
heeft op een openbare behandeling van zijn
zaak d6or een rechterlijke instantie, dat het
vonnis in het openbaar moet worden gewezen
~aar de toegang tot d_e rechtszaal !!an de pers
en het publiek kan worden ontzegd gedurende
het gehele proces of een dee! daat·van, in het
belang van de goede zeden, van de openbare
orde of 's lands veiligheid in een democt~a
tische samenleving, wanneer de belangen van
minderjarigen of de bescherming van het
prive-leven van partijen bij het proces dit eisen of, in die mate als door de rechter onder
bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk
wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking
de belangen van de rechtspraak zou schaden.
Art. 148, eerste lid, van de op 17 feb. 1994
gecoordineerde Grondwet bepaalt dat de terechtzittingen van de rechtbanken openbaar
zijn, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert
voor de orde of de .goede zedEm, en dat, in dit
geval, zulks doot de rechtbimk bij vonnis
wordt verklaard.
Krachtens de artikelen 190, eerste lid, -en
310, tweede lid, Sv. geschiedt de behandeling
in het operibaar, op straffe van nietigheid.
Uit de bewoordingen en de onderlinge vergelijking van die bepalingen volgt dat de te-.
rechtzittingen openbaar zijn en dat van dat
beginsel enkel mag worden afgeweken in de
gevallen dat de wet .het sluiten der -deuren toestaat en de rechtbank dat bevolen heeft (Cass.,
18 dec. 1834, Bull., en Pas., 1832-1836, I, 336; 25
okt. 1875, ibid., 1875, I, 391, met cone!. Cloquette, eerste adv.-gen.; zie Cass., 17 april 1989, ·
A.R. nr. 8353, A.C., 1988-89, nr. 461; 14 maart
1991, A.R. nr. 8857, ibid., 1990-91, nr. 368; 11
' okt. 1991; A.R. nr. 7551, ibid., 1991-92, nr. 82; ·
zie_ ook Cass., 6 maart 1834, Bull. en Pas., 1832
tot 1836, I, 222).

(Zie vervolg noot op volgende biz.) '
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gecoord. Gw. 17 feb. 1994; artt. 190, eerste lid, 31Q, tweede lid, en 335 Sv.)
3° en 4" Wanneer het Hof van Cassatie,
op het cassatieberoep van de beschuldigde, het veroordelend arrest van het
hof van assisen vernie,tigt op grand dat
het hoi van assisen, na de sluiting van
de debatten, de substantiiile rechtsvorm van de openbaarheid van de terechtzitting niet in acht genomen
heeft, vernietigt het de verklaring van
de jury en derhalve de debatten, alsook het op de burgerlijke belangen gewezen arrest dat het gevolg is van het
op de strafvordering gewezen vernie. tigde arrest (2). (Art. 148, eerste lid, gecoord. Gw. 17 feb. 1994; artt. 190, eerste lid, 310, tweede lid, 335 en 408 Sv.)
(NELISSEN T. LIEBENS E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. P.94.1377.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arrestel)., op 10 en 13 oktober
· {Ve~olg noot van vorige biz.)
In het geval van het hof van assisen bepaalt
art. 335 Sv. bovendien dat, na de verklaringen
van de getuigen en de beweringen waartoe die
over en weer aanfeiding hebben gegeven, de
burgerlijke partij of haar raadsman en de procureur-generaal worden gehoord en zij de middelen tot staving van de beschuldiging uiteenzetten, dat de beschuldigde en zijn raadsman
hun kunnen. antwoorden, dat de burgerlijke
partij en de procureur-generaal recht van repliek hebb!m, maar dat de beschuldigde of zijn
raadsman altijd het laatste woord hebben en
dat de voorzitter vervolgens de debatten gesloten verklaart.
Het bevel van het hof van assisen om de
deuren te sluiten voor de enkele duur van de
debatten moet dus op dat ogenblik worden opgeheven, aangezien de debatten op dat tijdstip
beeindigd zijn en alles wat volgt buiten elk
verband met.de debatten tot de duur waarvan
het sluiten der deuren' beperkt is, onderworpen blijft aan de algemene regel van de open·baarheid. Het tijdstip .waarop de voorzitter,
overeenkomstig art. ~35 Sv., de debatten gesloten heeft verklaard i~ bepalend voor het ogenblik . waarop de · de~ren van de zittingszaal
moeten.worden heropend, als·het hof van assisen het sluiten der deuren aileen voor de duur
van de debatten bevolen heeft (zie FAUSTIN
HELIE, Traite de l'instruction criminelle, III,
Brussel, 1869, nr. 49l6).

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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1994 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luik;
A. Op de voorziening tegen het
veroordelend arrest d.d. 13 oktober
1994 van het hof van assisen :
Over het middel: schending van de artikelen 190, eerste lid, 310, tweede lid,
335 van het Wetboek van Strafvordering
en artikel 148 van de op 17 februari 1994
gecoordineerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot vijftien jaar dwangarbeid, en
tegen hem de levenslange ontzetting uitspreekt van de in artikel 31, 1° tot 6", van
het Strafwetboek opgesomde rechten alsook de afzetting van de titels, graden,
openbare ambten, bedieningen en betrekkingen, waarmede hij zou bekleed
zijn;
terwijl krachtens artikel 148 vaw de
Grondwet de terechtzittingen openbaar
zijn, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden, in
welk geval de rechtbank of het hof het
sluiten der deuren beveelt; het sluiten
der deuren krachtens de artikelen 190;
{Vervolg noot van vorige kolom.)
Wanneer het hof van assisen beveelt dat de
zaak tot de sluiting van de debatten met gesloten deUt·en zou worden behandeld, moet de terechtzitting dus in het openbaar worden voortgezet nadat de voorzitter de debatten gesloten
heeft verklaard overeenkomstig art. 335 Sv.
(zie Fr. cass., 19 maart 1986, Bull. crim.,1986,
nr. 111, biz. 287; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en
A. MASS.ET, Manuel de procedure penale, Luik,
1989, blzn. 644 tot 654). In dat geval moeten de
deuren van de zittingzaal bijgevolg opnieuw
geopend zijn vooraleer de voorzitter overeenkomstig art. 336, derde lid, Sv. de gezworenen
herinnert aan de ambtsverrichtingen die ;lij te
vervullen hebben (v66r de opheffing' ervan bij
decreet van 19 juli 1831, bepaalde art. 336, eerste lid, dat de voorzitter na de sluiting van de
debatten de zaa·k samenvatte, hetgeen onder
meer verklaart waarom in die tijd de terechtzitting op dat ogenblik in het openbaar werd
voortgezet; zie · Fr. cass., 22 juni 1839, Bull.
crim., 1839, nr. 202, biz. 310).
Te dezen bleek uit de stukken waarop het
Hof vermocht acht te slaan dat het hof van assisen de substantiele rechtsvorm van de openbaarheid niet inacht genomen had. Het bestreden arrest dat, na afloop van een dergelijke
rechtspleging gewezen werd, schond derhalve
de door eiser aangegeven bepalingen en het
middel was gegrond.
J.F.L.
(2) Zie Cass., 19 dec. 1990, A.R. nr. 8680
(AC., 1990-91, nr. 211); Fr. cass., 19 maart 1986,
Bull. crim., 1986, nr. 111, biz. 287.
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eerste lid, en 310, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering eveneens
kan worden bevolen, indien een van de
partijen of het slachtoffer het vraagt met
het oog op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer; het Hof van Assisen van de provincie Luik, bij arrest van
10 oktober 1994 heeft bevolen dat " deze
zaak met gesloten deuren zal worden behandeld tot de sluiting van de debatten »;
artikel 335 van het Wetboek van Strafvordering het tijdstip bepaalt waarop de
behandeling van de zaak en de debatten
voor het hof van assisen gesloten zijn,
namelijk de verklaringen van de getuigen en de beweringen waartoe die over
en weer aanleiding hebben gegeven, de
uiteenzetting van de middelen tot staving van de beschuldiging door de burgerlijke partij en de procureur-generaal,
de antwoorden van de verdediging en de
diverse replieken en nadat de beschuldigde of zijn raadsman het laatste woord
hebben gehad; dat artikel uitdrukkelijk
bepaalt dat de voorzitter " vervolgens de
debatten gesloten verklaart »; het sluiten
der deuren afwijkt van het in artikel 148
van de Grondwet neergelegde beginsel
van de openbaarheid van de terechtzittingen en dus strikt beperkt moet blijven
tot de duur, aangegeven in de beslissing
die het beveelt, dat is te dezen voor de
duur van de behandeling van de zaak tot
de sluiting van de debatten; de terechtzitting, ter uitvoering van het arrest van
10 oktober 1994 waarbij het sluiten der
deuren voor die duur is bevolen, opnieuw
openbaar had moeten zijn op het ogeriblik waarop de voorzitter, overeenkomstlg artikel 336 van het Wetboek van
Strafvordering, de gezworenen herinnert
aan de ambtsverrichtingen die zij te vervullen hebben en de hun gestelde vragen
voorleest; uit het proces-verbaal van de
terechtzitting van de namiddag van 13
oktober 1994 blijkt dat het hof van assisen de zitting met gesloten deuren heeft
hervat om 15 uur 45' en dat de voorzitter, na het woord te hebben verleend
aan de raadsman van de burgerlijke partijen, het openbaar ministerie, de raadslieden van eiser en eiser zelf als laatste,
de debatten overeenkomstig 'artikel 335
van het Wetboek van Strafvordering gesloten heeft verklaard; uit voornoemd
proces-verbaal blijkt dat de terechtzitting
niettemin met gesloten deuren is voortgezet voor de voorlezing van de aan de
jury gestelde vragen, de aan de jury gegeven aanwijzingen, de voorlezing van
de verklaring van de jury door de hoofdman van de gezworenen alsook voor de

-
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vorderingen en pleidooien over de straf
en dat de terechtzitting slechts voor de
uitspraak van het veroordelend arrest
opnieuw in het openbaar werd gehouden;
het veroordelend arrest van 13 oktober
1994 bijgevolg, nu het is gewezen na afloop van een rechtspleging die niet beantwoordt aan het vereiste van artikel
148 van de Grondwet, moet worden vernietigd wegens schending Van de in het
middel aangegeven bepalingen :

Overwegende dat het hof van assisen, bij het op · tussengeschil gewezen arrest van 10 oktober 1994 heeft
bevolen dat « deze zaak met gesloten deuren zal worden behandeld
tot de sluiting van de debatten »;
Overwegende dat, krachtens artikel 335 van het Wetboek van Strafvordering, de debatten gesloten zijn
wanneer, na de verklaringen van de
getuigen en de beweringen waartoe
die over en weer aarileiding hebben
gegeven, de burgerlijke partij of
haar raadsman en de procureur-generaal zijn gehoord in de middelen
tot staving van de beschuldiging, en
de beschuldigde en zijn raadsman
hun hebben geantwoord, met dien
verstande dat de burgetlijke partij
en de procureur-generaal recht van
repliek hebben, maar de beschuldigde of zijn raadsman altijd het laatste woord hebben; Dat uit voormeld artikel blijkt dat
het verdere- verloop van de rechtspleging geen verband houdt met de
debatten en derhalve onderworpen
blijft aan de substanW~le rechtsvorm van de openbaarheid van de
terechtzittingen, wanneer het hof
van assisen het sluiten der deuren
alleen heeft bevolen voor de ,duur
van de debatten;
Overwegende dat .uit het procesverbaal van de terechtzitting van 13
oktober 1994 blijkt dat de voorzitter
om vijftien uur vijfenveertig minu~
ten, na het woord te hebben ver~
leend aan de raadsman van .de burgerlijke partijen, het openbaar min,isterie, de raadslieden van eiser en
aan eiser zelf als laatste, · overeenkomstig voormeld artikel 335, « de
debatteri gesloten heeft verklaard »;
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dat evenwel de voorzitter, zonder
dat de terechtzitting opnieuw in het
openbaar werd gehouden, « de aan
de jury gestelde vragen » heeft voorgelezen, en « de gezworenen ingelicht heeft omtrent de te volgen
werkwijze » en dat de hoofdman
van de gezworenen de verklaring
van de jury heeft voorgelezen;
Overwegende dat dientengevolge
het veroordelend arrest van 13 oktober 1994, nu het is gewezen na afloop van een rechtspleging die na de
sluiting van de debatten niet opnieuw openbaar was, artikel 148 van
de Grondwet schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
B. Op de voorziening tegen de
drie, door het hof van assisen op
tussengeschil gewezen arresten van
10 oktober 1994 betreffende de
samenstelling van de jury en het
sluiten der deuren :
Overwegende dat, nu de debatten
van het Hof van Assisen van de provincie Luik worden nietig verklaard,
het cassatieberoep niet ontvankelijk
is bij gemis aan belang;
C. Op de voorziening tegen het arrest van 13 oktober 1994 waarbij uitspraak is gedaan over de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt ·tot betaling van provisionele vergoedingen aan de burgerlijke partijen en de zaak voor het
overige verdaagt naar 21 november
1994;
Dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening voorbarig,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van het arrest waarbij eiser wordt veroordeeld de vernietiging tot gevolg heeft van het op
dezelfde dag gewezen arrest waarbij
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uitspraak is gedaan over de civielrechtelijke vorderingen en dat het
gevolg ervan is;

Om die redenen, vernietigt het op
13 oktober 1994 gewezen arrest van
het Hof van Assisen van de provincie Luik, waarbij uitspraak is gedaan over de tegen eiser ingestelde
strafvordering; vernietigt de debatten; vernietigt de verklaring van de
jury; vernietigt het arrest van 13 oktober 1994 waarbij uitspraak is gedaan over de tegen eiser ingestelde
civielrechtelijke vorderingen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat het arrest zal worden
overgeschreven in de registers van
het hof van assisen en dat melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde arresten; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van Assisen
van de provincie Namen.
21 december 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C.
Draps.

Nr. 573
1"

KAMER -

22 december 1994

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - CITLEGGI:-.iG
PARLE~IENTAIRE

\'OORBEREIDI'I!G.
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2° SCHENKINGEN EN
TEN - TESTAMENT ECHTGENOOT HET TESTAMENT.

TESTAMEN-

LANGSTLEVENDE
ONTERVING - DATUM VAN

3° ERFENISSEN
ECHTGENOOT -DATUM.

LANGSTLEVENDE
ONTERVING - TESTAMENT

1° De parlementaire voorbereiding van

een wet kan niet worden aangevoerd
tegen de klare en duidelijke tekst ervan (1).
2° en 3° Het testament waarin de Jangstlevende echtgenoot wordt onterfd,
mag opgemaakt zijn v66r de scheidingsperiode die onmiddellijk aan het
overlijden van de .erflater voorafgaat.
(Art. 915bis, § 3, eerste lid, B.W.)
(M ... T. C... E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. C.94.0035.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1993 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 915 en 915bis, inzonderheid § 3,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat het voor
de toepassing van artikel 915bis, § 3, van
het Burgerlijk Wetboek vereist en voldoende is dat de vooroverleden echtgenoot zijn wil om de langstlevende echtgenoot te onterven, te kennen heeft gegeven bij testament, ongeacht de datum
ervan, op voorwaarde dat de dag van het
overlijden de echtgenoten sinds meer
dan zes maanden gescheiden leefden,
dat de erflater bij een gerechtelijke akte
een afzonderlijk verblijf had gevorderd
en dat de echtgenoten na die akte niet
opnieuw zijn gaan samenwonen, en die
beslissing in hoofdzaak hierop grondt
dat het gaat om een uitzonderlijke bepaling daar ze leidt tot uitsluiting van het
voorbehouden erfdeel, zodat artikel
915bis, § 3, van het Burgerlijk Wetboek
(1) Zie Cass., 31 jan. 1961 (Bull. en Pas.,
1961, I, 584); zie ook Cass., 18 sept. 1978 (Ibid.,
1978-79, 57).
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eng moet worden uitgelegd, dat het bijgevolg uitgesloten is aan de. wettelijke
voorwaarden andere voorwaarden toe te
voegen, dat « de tekst van de litigieuze
bepaling grammaticaal op een ·samenhangende wijze is opgebouwd, met in de
hoofdzin de wijze waarop de onterving
moet geschieden (" bij testament"), aangevuld met de voorwaarden .waaraan ze
is onderworpen inzake de minimumduur
van de scheiding, de manier waarop die
scheiding gerechtelijk. moet worden geconcretiseerd en de continulteit van die
scheiding >> en dat « op een duidelijk verstaanbarei wijze, de voorwaarde van nietsamenwoning, en zij aileen, chronologisch is verbonden met de vordering in
rechte (... ) van een afzonderlijk verblijf,
zoals blijkt uit de uitdrukking "na die
akte" die zonder enige mogelijke dubbelzinnigheid betrekking heeft op de " de
gerechtelijke akte " waarbij de erflater
heeft gevorderd door de rechter te worden gemachtigd om afzonderlijk te gaan
wonen »;
terwijl uit artikel 915bis, § 3, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, aan de
hand van de parlernentaire voorbereiding en de filosofie bij het opsteilen vim
die bepaling, valt af te leiden dat het testament tot onterving van de langstlevende echtgenoot moet zijn opgemaakt na
de feitelijke scheiding van de echtgenoten of, althans, ten vroegste op het
ment" dat ze zich voordoet; voor de toepassing van dat artikel, de scheiding van
de echtgenoten wordt geconcretiseerd
door de vordering van de erflater om een
afzonderlijk verblijf; uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de op 14 december 1989 overleden echtgenote van eiser
hem bij een authentiek testament van 9
oktober 1985 aile rechten in haar nalatenschap heeft ontnomen, maar dat zij
pas bij e.en op 8 april 1987 ingediend verzoekschrift aan de vrederechter een afzonderlijk verblijf had gevorderd; daaruit
volgt dat het arrest zijn beslissing dat de
overleden echtgenote van eiser, naar luid
van haar testament van 9 oktober 1985,
hem op geldige wijze heeft onterfd, nie.t
naar recht verantwoordt :

mo-

Overwegende dat de parlementaire voorbereiding van een wet niet
kan worden aangevoerd tegen de
klare en duidelijke tekst ervan;
Overwegende dat artikel 915bis,
§ 3, eerste lid, van het Burgerlijk
W etboek bepaalt dat « de rechten
bedoeld in §§ 1 en 2 bij testament

Nr. 574
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aan de langstlevende echtgenoot
kunnen worden ontnomen, indien de
echtgenoten op de dag van het overlijden sinds meer dan zes maanden
gescheiden leefden en indien de erflater, v66r zijn overlijden, bij een
gerechtelijke akte als eiser of als
verweerder een afzonderlijk verblijf
had gevorderd en voor zover de
echtgenoten na die akte niet opnieuw zijn gaan samenwonen »;
Overwegende dat uit die klare en
duidelijke tekst niet volgt dat het
testament waarin de langstlevende
echtgenoot wordt onterfd gedurende
de scheiding van de echtgenoten
moet zijn opgemaakt; dat dit testament met name mag zijn opgemaakt v66r de scheidingsperiode die
onmiddellijk aan het overlijden van
de erflater voorafgaat;
Dat het middel faalt naar recht;

·Om die. redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advcicaat-generaal - Advocaten: mrs.
Gerard en Simont.

Wanneer een rechter meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad had genomen,
kan het Hof, zonder 'de in art. 656
Ger. W. bedoelde mededeling te bevelen, de zaak aan die rechter onttrekken en ze naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld, of naar een ander
gerecht verwijzen (1). (Artt. 648, 4", 652
tot 655 en 658 Ger.W.)
(PROCUREUR·GENERAAL
.BIJ HET HOF VAN BEROEP- TE BERGEN
IN ZAKEDETANDT T. TRACTO N.V.)
ARREST ( vertaling)

(AR. nr. C.94.0383.F)

HET HOF;
Gelet op ve:rzoekschrift van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te. Bergen, dat op 19 oktober 1994 ter
griffie van het Hof is ingediend en
dat ertoe strekt de zaak, die .op de
algemene rol van het Arbeidshof te
Bergen onder nummer 10.994 in zake de h. Michel Detandt versus de
naamloze vennootschap Tracto is ingeschreven, te onttrekken aan mevr.
S. Wuilbaut, raadsheer, en aan de
hh. P. Ody en A. Wins, raadsheren
in sociale zaken;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift hierop is gegrond dat de
voormelde raadsheren gedurende
meer dan zes maanden hebben verzuimd de zaak te berechten die zij
in beraad hadden genomen;
·
Gelet op de artikelen 648, 4", 652
tot 655 en 658 van het Gerechtelijk
Wetboek;
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat vorenvermelde
raadsheren gedurende meer dan zes
maanden hebben verzuimd de voornoemde zaak te berechten, hoewel
zij deze in beraad hadden genomen;

RECHTBANKEN -

ALGEMEEN - ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GEHOUDEN - ONTIREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE RECHTER- VERWIJZlNG.

(1) Zie Cass., 11 jurti 1987, A.R. . nr. 8005
(A.C., 1986-87, nr. 620), en 16. juni 1989, A.R.
nr. 6770 (ibid., 1988-89, nr. 609).
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dat de beslissing over het geschil, in
het belang van een goede rechtsbedeling, niet langer mag uitblijven;

Om die redenen, onttrekt de
zaak ingeschreven op de algemene
rol van het Arbeidshof te Bergen onder nummer 10.994 aan mevrouw S.
Wuilbaut, raadsheer in dat arbeidshof, en aan de hh. P. Ody en A.
Wins, raadsheren in sociale zaken
in dat arbeidshof; verwijst de zaak
naar het anders samengestelde Arbeidshof te Bergen.
.22 december .1994 - 1" kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

Nr. 575,
1•
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KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN DE

RECHTER.

De rechter in kart geding, die maatregelen tof bewaring van recht kan beveJen indien er een schijn van rechten is
die het nemen van een beslissing verantwoordt, overschrijdt de grenzezi van
zijn bevoegdheid niet, wanneer hij
zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke
rechten van de partijen na te gaan, en
daarbij g~en rechtsregels betrekt die
door hem bevolen voorlopige maatre-
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gel niet redelijk kunnen schragen; dergelijke beslissing, die zich ten grande
niet uitspreekt over de rechten van de
partijen, houdt geen schending in van
het materiele recht dat de rechter in
z1jn beoordeling betrekt (1). (Art. 584
en 1039 Ger.W.)
·
(VLAAMS GEWEST
T. DEMAECKER-VAN HAECKE B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. nr. C.92.8294.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1 en 12 van
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen,
zoals gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972 van de Nederlandse Cultuurraad
tot wijziging van die wet,
doordat het hof van beroep verweerders hoger beroep gegrond verklaart wat
de beoordeling betreft van het stakingsbevel en eiser in de kosten van beide instanties verwijst, op volgende gronden :
zelfs indien men op basis van een brede
interpretatie van de normerende bevoegdheid van de gewesten en via een
redenering steunend op analogie zou
aannemen dat het artikel 10 van de wet
van 7 augustus 1931 ook van toepassing
is op een openbaar bestuur, en zelfs bij
een voorlopige rangschikking van een
landschap (cf. het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1984, Belgisch Staatsblad 15 februari 1985), blijft
het juridisch een mijlpaal dat het politioneel optreden (krachtens het art. 10)
slechts dan een wettelijk karakter heeft
wanneer aile rangschikkingsvoorschriften - ook met betrekking tot de betekening van het voorstel tot rangschikking
(zoals bepaald in artikel 12 van de wet)
- voorafgaandelijk behoorlijk zijn nageleefd, en de overgelegde stukken doen er
duidelijk van blijken dat zulks op 31 oktober 1989 ( = politionele stilleging der
werken) niet het geval was vermits de
aangetekende brief van 5 oktober 1989,
(1) Cass., 4 juni 1993, A.R. nr. 8067, A.C.,
1993, nr. 269.
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gericht aan het polderbestuur (en mededelende dat het landschap van de « Assebroekse Meersen » voorlopig Werd gerangschikt voor een periode van 9 maanden bij beslissing van de bevoegde
Gemeenschapsminister d.d. 7 augustus
1989), ingevolge een materiiHe vergissing
(verkeerd adres) was teruggekeerd naar
het Ministerie _van de Vlaamse Gemeenschap en eerst opnieuw aangetekend
werd verstuurd op 6 november 1989; dat
de gebroeders Demaecker en Van
Haecke op 14, 16 en 17 oktober 1989 refereren naC!r de politionele kennisgeving
(vari. de voorlopige rangschikking) is
geen decisief argument vermits artikel
12 van de wet van 7 augustus 1931, zoals
gewijzigd bij artikel 2 van het decreet
vari. 13 juli 1972, een betekening vereist
via de ministeriele administratie, en een
politionele kennisgevirig post factum bezwaarlijk kan gelijkgesteld worden met
een betekening die toch een belangrijke
formaliteit is (cf. Raad van State, arrest
nr. 34.062 van 15 febniari 1990, R. W.,
1991-1992, 229 tot 233); gelet op de thans
bestaande definitieve rangschikking (na
e~n tweede voorstel tot rangschikking
d.d. 2 juli 1990) is de vordering op dit
punt gegrond, maar zonder voorwerp,
terwijl, uit de samengelezen artikelen
1 en 12 van de wet van 7 augustus 1931
op het behoud van monumenten en landschappen, zoals gewijzigd bij het decreet
van 13 juli 1972, volgt dat enkel een betekening van het voorstel tot rangschikking vereist is « aan de eigenaars, aan
het college van burgemeester en schepenen, aan het federatie- of agglomeratiecollege en aan de bestendige deputatie "•
opdat de uitwerkselen der rangschikking
voorlopig van toepassing zouden zijn op
de bedoelde onroerende goederen, gedur~nde een tijdvak van negen maanden,
ingaande op de dag van deze betekening
waarbij de beperkingen worden bepaald;
voormelde wetsbepalingen geenszins
voorschrijven dat het voorstel tot rangschikking ook moet worden betekend
aan- het polderbestuur wanneer het te
rangschikken landschap in een poldergebied gelegen is en aan de personen die in
opdracht van dit bestuur in' dit gebied regelmatig gegunde en goedgekeurde werken uitvoeren, zodat het hof van beroep,
dat vaststelt dat verweerster zelf betoogde niet te zijn opgetreden · als « houder
van een onroerend goed >> maar enkel in
opdracht van het polderbestuur dat evenmin handelde als • houder van een onroerend goed , (p. 4), niet wettig zijn be-
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slissing laat steunen op 'de vaststelling
dat de -betekening van het voorstel tot
rangschikking aan het polderbestuur
niet belioorlijk was geschied op 31 oktober 1989; datum waarop de werken werden stilgelegd en dat het geen decisief
argument is dat de gebroeders Demaecker en Van Haecke op 14, 16 en 17 oktober 1989 refereren naar de politionele
kennisgeving van de voorlopige · rangschikking (schending van de in het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat de rechter in
kort geding maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen indien er
een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing verantwoordt;
Dat de rechter die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van
de partijen na te gaan, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de
voorlopige maatregel die hij beveelt,
niet redelijk kunnen schragen, de
grenzen van zijn bevoegdheid niet
overschrij d t;
Dat een dergelijke :beslissing die
zich ten gronde niet uitspreekt over
de rechten van de partijen, · geen
schending inhoudt van het materiele
recht dat de rechter in zijn beoordeling betrekt;
Overwegende dat het arrest, op
grond van de gegevens in feite en in
rechte die in het middel zijn weergegeven, zich uitdrukkelijk ertoe beperkt het vermoedelijk of waarschijnlijk recht der partijen te beoordelen zoals het bestond op het
ogenblik van de inleiding van de
vordering in kort geding, en zegt dat
naar de voorlopige beoordeling van
de appelrechter de betekening van
het voorstel tot rangschikking ook
aan het polderbestuur als betrokkene voorafgaandelijk moest worden
gedaan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de verwerping
van de voorziening elke bestaansreden 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.

schuldigingstelling dat de handhaving
van de voorlopige hechtenis be~·eelt
geen bestaansreden meer (1).
(DELANGHE)

23 december 1994 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 576

ze

KAMER -

29 december 1994

1° ONDERZOEKSGERECHTEN.- KA·
i\1ER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING CASSATIEBEROEP -· ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

REGELING VAN RECHTSPLEGING - ONTTREKKING
· VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER
- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- HANDHAVING - CASSATIEBEROEP - BESTAANSREDEN.

Nr. 576

ARREST ( vertaJing)

(A.R.

n.r.

P.94.1503.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1994 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van iJ;~.beschuldigingstelling;
·
Overwegende dat ·uit een op 28 dec
cember 1994 door de procurcur des
Konings te Charleroi gedane mededeling blijkt dat, bij eeri beschikking
die dezelfde dag is gewezen door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen, d.e · ontlasting werd uitgesproken van de onderzoeksrechter Dutilleux en het
dossier werd overgezonden aan de
procureur d~s Konings te Charleroi
opdat hij erover zou beschikken;
Dat ingevolge Q.eze beschikking
tot •. ontlasting het door die onderzoeksrechter uitgevaardigde aanhoudingsbevel geen uitwerking meer
heeft;
.Dat de voorziening geen bestaansreden meer heeft;

3° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKE;N BEsLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - GEMIS AAN BE.LANG OF BESTAANSREDEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -' VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVJNG - ONTTREKKING VA.N DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG.
.
.

1°, 2° en 3° Wanneer bij beschikking van
. de raadkamer de zaak is onttrokken
aan de onderzoeksrechter, verliest het
door dit ziitgevaardigde aanhoudjngsbevel alle uitwerking en heeft het cassatieberoep van de verdachte tegen
het arrest van de kamer van .inbe-

D/1995/0196/13

Om die redenen, . verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 december 1994 - 2• kamer - Voor. zitter: de h .. Holsters, afdeli.ngsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Jeanmart -'- GeIijkluidende conclusie van de h. Goeininne, advocaat-generaal.
(1) ·Zie A.P.R., R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, E. Story-Scientia, 1993, nr. 863, biz.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 1994

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Arbeid

A

Vrouwen - ::\'achtarbeJd - Wettehjk verbod
- Gehjke behandelmg mannen en vrouwen
- Le1dende functte - \"ertrouwenspost E.E.G -richthjn 76/207 van de Raad van 9 feb
1976 - Discnrnmatteverbod - Gevolg
1052

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout van een rnag1straat - Fout
waarvoor de Staat aansprakehjk wordt gesteld - Begrip.
1074

Arbeidsongeval
Vergoedmg - Dodehjk ongeval - Bloedver
wanten m opgaande hjn - Rente - Fonds
voor Arbe1dsongevallen - Toez!Cht - Arnbtenaren en bearnbten - Bevoegdheden
1135

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat, overhe1d - Fout van
een rnagistraat - Handelmg van de rechtsprekende functie - Voorwaarden
1074

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht
- Begrip. \

Zaken " Gebrek van de zaak
1032

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade
Materiele schade, elernenten en
grootte
Werkloos slachtoffer
Beroepsschad~
Berekemng
- 996

Arbeidsongeval
Verzekermg
Arbeidsongevallenverzekeraar - Verhaal - Grondslag - Rechterl!Jke
beslissmg
Ongeval op de weg naar en van
het werk
Gezag van gewiJSde
Voorwaar
de
1012

Arbeidsongeval
Verzekermg - Fonds voor Arbeidsongevallen
Toez!Cht - Arnbtenaren en beambten ·
Bevoegdheden
1135

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bt]zondere aansprakeh]khe1d · Burenhmder
Vergoedmg
Veroorzaker van de hmder
Overhe1d
1016

Advocaat
Beroepsgehe1rn

Tuchtoverhe1d

1118

Afwezigheid
Verklarmg van afwez1ghe1d
Penswen
Werknerners
Zelfstand1gen
Overle'.•mgspenswen
\ ertrekpunt
1026

Arbeidsovereenkomst
Emde
Ontslag om drmgende reden
Be
schermde werknerners
BewiJS door getm
gen
BeoordelmgsvnJheid
Grenzen 1060

Arbeidsovereenkomst
Emde
Andere WIJzen van beemd1gmg
l\Jotans
Werkge\<~r · Stakmg ambtsbez1g
he1d
Schorsmg
Afzettmg
Hoedamg
he1d werkgever
Gevolg
104

-2
Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds- Verplichting- Werknemer- Voordelen - Draagwijdte - Omvang.
1024

Arbitragehof

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften
kracht - Begrip - Uitlegging.

Bewijs
Burgerlijke zaken - Getuigen
lingsvrijheid- Grenzen.

Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie Vreemdeling - Bevel om het grondgebied te
verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij
de Rechterlijke Macht - Verwerping van het
beroep - Verplichting tot het stellen van een
prejudiciele vraag - Perken.
1009

Borgtocht

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)

Borgtocht

Orde van Architecten - Bureau van de
provinciale raad - Oproeping van een architect- Voorwaarde.
1022

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Tucht - Plichtenleer - Onafhankelijkheid.
1038

Bewijs1102
Beom·de1060

Bewijs
Belastingzaken kracht - Begrip.

Geschriften

Borg - Accessoire verbintenis.

Bewijs1044
1121

Borg - Verzaking bij voorbaat aan de exceptie dat de hoofdschuld is betaald.
1121

Burgerlijke rechtsvordering
Strafzaken - Devolutieve kracht van het hager beroep - Afwijzing van vordering door
beroepen vonnis - Geen hoger beroep van
burgerlijke partij - Toewijzing van vordering
door appelrechter - Wettigheid.
1004

Burgerlijke rechtsvordering
Regels van openbare orde.

1072

Burgerlijke rechtsvordering
Onderwerp
- Perken.

Bevoegdheden van de rechter
1072

B

c

Belasting over de toegevoegde waarde
Dwangbevel - Gerechtsdeurwaarder - Betekening aan de belastingplichtige - Afschrift
van het dwangbevel - Handtekening van de
opstellers.
1044

Belasting over de toegevoegde waarde
Invordering- Dwangbevel- Vormvereisten
-- Betekening aan de belastingplichtige Proces-verbaal - Afschrift - Ondertekening.
1044

Belasting over de toegevoegde waarde
Fiscale misdrijven - Fiscale ambtenaar
Aangifte - Openbaar ministerie - Instellen
van vervolgingen - Daders en medeplichtigen- Ontvankelijkheid.
1140

Beroepsgeheim
Advocaat - Tuchtoverheid.

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Cassatieberoep - Laattijdigheid - Afstand Roekeloze of tergende voorziening - Schade
- Vergoeding.
1051

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Beschuldigde - Hof van assisen - Terechtzittingen- Openbaarheid- Gevolg.
1146

Cassatie
1118

Bescherming van de maatschappij
Internering - Veroordeelde ge!nterneerd bij
bes!issing van de minister van Justitie - Verzoek tot invrijheidstelling v66r het verstrijken
van de straftijd - Beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij Bevoegdheid.
1070

Vernietiging, omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Beschuldigde - Hof van assisen - Terechtzittingen- Openbaarheid- Gevolg.
1146

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Termijn voor cassatieberoep en betekening - Algemeen - Cassatleberoep ingesteld door meerdere partijen -

3
Onsplitsbaar geschil - Dour een partlj regelrnatig ingesteld cassatieberoep - Ontvankelijkheld van de andere cassatJeberoepen. ll20

Cassatieberoep
Strafzaken - Terrnijnen voor cassatieberoep
en betekening - BurgerhJke rechtsvordering
- Duur, begin en emde - Voorbereidend
vonnis en vonnis van onderzoek - Terrnijn
- Aanvang - Eindbeshssing - Begrip. ll09

Cassatieberoep
Strafzaken - Vorrnen - Vorm en termijn
van betekening - Arrest van de jeugdkamer
van het hof van beroep - Cassatieberoep
door een ouder van de mmderjarige - Betekening aan het openbaar ministene.
1030

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen - Bescherming van
de maatschappij - Internering - Veroordeelde geinterneerd van de minister van Justitle - Verzoek tot invrijheidstellmg v66r het
verstrijken van de straftijd - Beshssing van
de commissie tot bescherming van de maatschappij.
1070

Cassatieberoep

Cassatiemiddelen
Algemeen - Prejudiciele vraag - Arbitragehof - Vreemdelmg - Bevel om het grondgebied te verlaten - VriJheidsberoving - Beroep bij de RechterhJke Macht - Verwerpmg
van het beroep - Hof van Cassatie - Ver
phchting tot het stellen van een prejud1ciek
vraag - perken.
1009

Cassatiemiddelen
Burgerhjke zaken - Vereiste verrneldmgen
- RechterhJk gew1jsde- Emdvonms.
1012

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algerneen - l\11ddel van nietontvankehJkheJd - Burgerl!Jke rechtsvordering- Arbeidsovereenkornst.
1144

Cautio judicatum solvi
Internationale Overeenkomst houdende outslag van borgstelhng - Verdrag van 1 rnei
1985 tussen Belg1e en Liberia - Vennootschap opgericht en gemachtigd volgens de
wetten van L1bena.
1ll6

Collectieve arbeidsovereenkomsten
N.A.R. - Ondernemmgsraden - Opdrachten
- Beheer - Bestaand rnaatschappehJk werk
- Verschillende ondernemmgen - V.Z.W Beheerraad - Samenstelhng.
ll29

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Gemis aan
belang of bestaansreden - Kamer van mbeschuldJgingstelling - Voorlopige hechtenisHandhaving - Onttrekking van de zaak aan
de onderzoeksrechter - Gevolg.
ll54

Cassatieberoep

D

Strafzaken - Afstand - Strafvordering Vormen van de afstand - Begrip - Gedetineerde - Gevangenis - Gnffie - Verklaring.
ll45

Cassatieberoep
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afwijzing - Verstekdoende beklaagde - Cassatieberoep van de burgerlijke
partij - Afstand - Akteverlening van deafstand.
ll06

Cassatieberoep
Belastingzaken - Termijnen van cassatJeberoep en betekening - Voorbang cassatieberoep - Beslissing alvorens recht te doen Oproeping overeenkornstig art. 750 Ger W Verwijzing naar bijzondere rol - Ontvankelijkheid van de voorz1enmg voor de emdbeslissing.
1042

Cassatieberoep
Tuchtzaken - Vormen - Artsenwet- Procedure m cassatJe - Onregelmat1g cassatieberoep - Verweer - Aanbrengen van de
zaak door verweerder
991

Dagvaarding
Hoger beroep van het openbaar mmistene Hoger beroep tegen vonms van pohtierechtbank - Beklaagde met woonplaats in Belgie
- Dagvaardmg voor het appelgerecht - Ter
mijn - Geen dagvaarding binnen zestig dagen na uitspraak van beroep vonms- Wettigheid.
1004

Dieren
Gemeente Mol - PohtJereglement « d1eren
markt » van 3 feb 1992 - Artt. 13 en 32 Geldighe1d
1065

Douane en accijnzen
Invoer- Aang1fteverphchtmg- Van mvoer
rechten vn)gestelde koopwaar
1001

-4Gemeenschap en gewest

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed.
Echtscheidingsprocedure - Verandering van
feitelijke scheiding (van een zekere duur) Huwehjk - Duurzame ontwrichting - Tijdstip.
1091

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Gevolgen t.a.v. de goederen - Vordering tot
vereffening en verdelmg - Belang.
1091

Erfenissen
Langstlevende echtgenoot Testament- Datum.

Onterving 1149

Europese Gemeenschappen
Verdr.agsbepalingen - Algemeen - Richtlijn
79/7/E.E.G.-Raad 19 dec. 1978, art. 4, eerste lid
- Gelijke behandeling mannen en vrouwen
- Sociale zekerheid - Uitlegging Hof van
Justitie E.E.G. - Rechtstreekse werking Verstrijking omzettingstermijn - Nationale
wet - Discriminatie - Geslacht - Pensioen
- Zelfstandigen.
1055

Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten - Rechten en verphchtingen betreffende overgedragen goederen - Onbevaarbare waterlopen - Hangende gerechtelijke procedures.
1088

Gemeente
Gemeente Mol - Politiereglement « dierenmarkt , van 3 feb. 1992 - Artt. 13 en 32 Geldigheid.
1065

Geneeskunde
Beroepsorden - Artsenwet - Tuchtzaak Cassatieberoep - Vormen - Procedure m
cassatie - Onregelmatig cassatieberoep Verweer - Aanbrengen van de zaak door verweerder.
991

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtvervolging - Provinciale raad - Beslissing tot verwijzing naar die raad - Aard Gevolg - Wrakmg.
1016

Geneeskunde
Beroepsorden - Provinciale raad - Raad
van beroep - Bevoegdheid - Tuchtmaatregel - Andere maatregel.
1021

Geneeskunde
Beroepsorden - Tuchtstraf - Modaliteit.
1023

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers Verkoop van de onroerende goederen van de
gefailleerde - Eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser
1124

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtzaken - Provinciale raad
Onpartijdigheid - Mag1straat-assessor.
1096

Grondwet
Grondwet (1994) - Art. 148 - Hof van assisen - Behandelmg ter zitting - Debatten Openbaarheid - Sluiten der deuren - Slmting van de debatten - Openbare terechtzitting - Hervatting.
1146

H

G
Gemeenschap en gewest
Lasten van de Belgische Staat - Rechtsopvol
ging - Vlaamse Gewest geen partij in het geding - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
1019

Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging van de Staat door ·gemeenschappen en gewesten - Overgedragen rechten en verplichtmgen
Onderw1js
Gemeentehjk onderwiJS
1081

Herhaling
Straf - Motivermg - Vroegere veroordeling
- Uitwissmg.
1002

Hof van

as~isen

Behandelnjlg ter z1ttmg en tussenarresten,
Verklanng van de JUry - Behandelmg ter zit
ting - Debatten - Openbaarhe1d - Slmten
der deuren - Slmtmg van de debatten
Openbare terechtz1ttmg- Hervattmg
1146
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I

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Grenzen.
985

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Beroepen vonnis- Voeging van een afschrift bij
het dossier.
1071

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal beroep, vorm, termijn - Hoger
beroep van het openbaar ministerie - Hoger
beroep tegen vonnis van pohtierechtbank Beklaagde met woonplaats in Belg1e - Dagvaarding voor het appelgerecht - Termijn Geen dagvaarding binnen zestig dagen na uitspraak van beroepen vonnis - Wettighe1d.
1004

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Devolutieve kracht van het hager beroep - Afwijzing van burgerhJke rechtsvordering door beroepen vonnis - Geen hager
beroep van burgerlijke par+ij - Toewijzmg
van burgerlijke rechtsvordermg door appelrechter - Wettigheid.
1004

Ingebrekestelling
Begrip.

1035

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten - Uitgaven eigen aan de werkgever - Vergoeding - Bedrijfsuitgaven Werknemer- Verrekening.
1042

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen
Bijzondere termijn - Rechtsvordering wijzend op het bestaan van niet aangegeven inkomsten.
1110

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties, Verhogingen,
Administratieve boeten, straffen - Fiscale
misdrijven - Fiscale ambtenaar - Aangifte
- Openbaar ministerie - Instellen van vervolgingen - Daders en medephchtigen Ontvankelijkhe1d.
1140

Interesten
Morat01re mterest - Ov erheidsopdracht Onwettige aanbestedmg - Schadeloosstellmg
verschuld1gd aan de uitgesloten mschrijver
1114

Hoger beroep
Allerlei - Notaris - Vordering tot afzettmg
- l.htoefening.
989

K

Huur van goederen
Algemeen - Huurovereenkomst betreffende
onroerende goederen - HoofdverbhJfplaats
van de huurder - Duur van de huurovereenkomst- Drie jaar of mmder dan dne jaarVerlenging - Begrip.
1014

Kort geding
Bevoegdhe1d "an de rechter

1152

Huur van goederen
Algemeen - Huurovereenkomst betreffende
onroerende goederen - HoofdverbhJfplaats
van de huurder - Duur van de huurovereenkomst - Drie jaar of minder dan dne jaar Einde - Opzegging - N1etigheid - Aanvaarding- Geld1gverklaring.
1014

Huwelijk
Recht te huwen - Duurzame ontwnchting Ontbinding.
1091

Huwelijksvermogenstelsels
Allerlei - Vordering tot vereffening en verdeling - Echtscheiding- Bel<tng.
1091

M
Machtsoverschrijding
Aanglfte bij het Hof van Cassatie op voor
schrift van de mm1ster van Just1tie - Gitoefening van de Rechterl!Jke Macht - Deelneming van de m1mster van Justitie - Raad van
State - Bevoegdhe1d
983

Minder-validen
Tegemoetkoming - Bas1s - Inkomen - WJjziging v66r ingangsdatum - N1euwe aan
vraag - Gegevens bekend biJ adm1mstratJe
v66r beslissmg - Gevolg
1132
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Openbare instelling

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel bestand - Eenhe1d van opzet - Moree! bestanddeel - Overtredmg van het Wegverkeersreglement.
1104

Speciahteitsbeginsel
Nationale ZuiveldJenst - Opdracht - Grenzen - Heffingen
opgelegd bij de verordeningen van dE' Europese Gemeenschap.
1035

Openbare orde
Regels betreffende de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering.
1072

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)

N

Onwetbge aanbesteding - Schadeloosstelling
verschuldigd aan de uitgesloten inschnjver Interest.
1114

Notaris
Vordermg tot afzetting - l:Jtoefening ger beroep.

Ho989

Notaris
Arbe1dsovereenkomst - Emde - Staking
ambtsbez1gheJd - Schorsmg - Afzetting Hoedamghe1d werkgever- Gevolg.
1047

p

Pand
Tegeldemakmg - Vordering tot vervanging
van de persoon aangewezen om de m pand gegeven handelszaak te verkopen - Beshssmg
\an de voorz1tter van de rechtbank van koophandel- VerzE't.
1127

0
Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Be5chE'rmde werknE'mers - Ontslag om drmgende rE'dE'n - Aanhang1gmakmg "an gesch1l
- VerzoE'kschnft- TermiJn- Aard.
999

· Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers- Ont5lag om drmgende rE'den - VerzoE'kschnft- Termijn van
rechtsplegmg - TaalgE'brmk - GE'rechtszaken.
999

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde WE'rknE'mers - Ont5lag om dringPnde rE'den - BE'WlJS door gE'tUJgE'n - Beoordelmgsvrl]heJd- Grenzen.
1060

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Allerlei - Ondernemmgsraden - Opdrachten - BE'heer - Bestaand maatschappehjk
werk - VerschJ!lende ondernemingen V.Z.W - Beheerraad - Samenstellmg. 1129

Onderzoeksgerechten
Earner van inbeschuldigingstellmg- Voorlopige hechtenis - Handhavmg - Cassatieberoep - Onttrekkmg van de zaak aan de onderzoeksrechter - Gevolg.
1154

Openbaar ministerie
Notaris - Vordermg tot afzE'tting ning - Hoger beroep

L'itoefe989

Pensioen
Werknemers - Overlevingspensioen
trekpunt- Afwezighe1d.

Ver1026

Pensioen
Zelfstandigen - o,erlPvingspensioen - \·ertrekpunt- Afwez1ghe1d.
1026

Pensioen
Zelfstandigen - Vrijstelling bE'taling socialezekerheidsbijdragen - Discriminat1e - Geslacht - Richt11jn 7917/E.E.G.-Raad 19 dec.
1978, art. 4, eerste hd - GehJke behandelmg
mannen en vrouwen - Sociale zekerhe1d L'ltlegging Hof \an Just1tie E.E.G. - Rechtstreekse werkmg - Verstrijken omzettmgstermijn - Nationale wet- Gevolg.
1055

Pensioen
Vergoedmgspensioen Toekenning pensioen en andere vergoeding - Zelfde schadelijke feit ten laste van de Staat of d1ens orgaan - L'itsluiting.
993

Prejudicieel geschil
Arbitragehof - Vreemdeling - Bevel om het
grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving
- Beroep bij de Rechterlijke Macht - Verwerping van het beroep - Cassatieberoep Hof van Cassatie - Verplichting tot het stellen van een prejudiciele vraag - Per ken. 1009
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R

Raad van State
Afdeling administratie - Bevoegdheid Handeling van een administratieve overheid
- Beslissing van de minister van Justitie inzake machtsoverschrijding.
983

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 - Art.
6.1 - Tuchtzaken - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Raad van beroep van de Orde van Advocaten- Samenstelling.
1118

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8 Recht op eerbiediging van prive- en gezinsleven - Huwelijk - Duurzame ontwrichting Ontbinding.
1091

Rechtbanken
Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes
maanden in beraad gehouden - Onttrekking
van de zaak aan de rechter - Verwijzing.
1151

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie
- Verplichting van de rechters in con·ectionele en politiezaken.
1064

Recht bank en
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Kwalificatie - Verplichting van de rechters
in correctionele en politiezaken.
1064

Rechtbanken
Tuchtzaken - Tuchtvervolging gebaseerd op
strafrechtelijke veroordelmg - Klacht b1j de
Europese Commissie Rechten van de Mens Schorsing.
989

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 5 -Art.
5.3 - Vreemdeling - Vrijheidsberoving Redelijke termijn - Prejudiciele vraag - Arbitragehof - Hof van Cassatie - Verplichting tot het stellen van een prejudiciele vraag
- Perken.
1009

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1 - Recht op de onpartijdigheid van de
rechter - Schending - Procedure - Wra1016
king.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6.1
- Tuchtzaak - Orde van Architecten - Bureau van de provincile raad - Oproeping van
een architect- Voorwaarde.
1022

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1 - Onpartijdigheid van de rechter Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Magistraat-assessor.
1096

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art.
6.1 - Tuchtzaken - Onpartijdigheid - Raad
van Beroep van de Orde van Advocat~.n - Lid
dat als scheidsrechter zitting had in een andere zaak aangaande dezelfde advocaat.
1118

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 12 Recht te huwen - Huwelijk
Duurzame
ontwrichting - Ontbinding.
1091

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 23.2 - Recht te huwen
- Huwelijk - Duurzame ontwrichting Ontbinding.
1091

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en politieke rechten - Art. 23.1 - Bescherming
van het gezin - Huwelijk - Duurzame ontwrichting - Ontbmdmg.
1091

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1 - Onpartijdigheid
van de rechter - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Magistraatassessor.
1096

Rechten van de Mens
Allerlei - Europese Commissie Rechten van
de Mens - Klacht - Tuchtvervolging gebaseerd op strafrechtelijke ~eroordeling Schorsing.
989

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Behandeling en uitspraak - Andere samenstelling - Gevolg.
1006

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken Arbeidsongevallenverzekeraar - Verhaal Grondslag - Arbeidsongeval
Ongeval op
de weg naar en van het werk.
1012

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken Eindvonnis- Onderscheid.
1012

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling Vroegere feiten - Eenheid van opzet - Een
enkel strafbaar feit - Strafvordering - Ontvankelijkheid.
1143
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Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Opschortmg van de mtspraak
1143
van de veroordelmg - Grenzen.

Schenkingen en testamenten

Rechtsbeginselen (Algemene)
989

Goede rechtsbedelmg.

Sociale zekerheid

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op de onafhankehJkhe1d en onpartijdigheid van de rechter - Schendmg - Procedure - Wraking.
1016

Rechtsbeginselen (Algemene)
Spreuk.

Testament - Langstlevende echtgenoot
Onterving- Datum van het testament. 1149

1023

Rechtsbeginselen (Algemene)
Onpartijd1ghe1d van de rechter - Tuchtzaken
- Orde van Geneesheren - Provinciale raad
- Magistraat-assessor
1096

Recht van verdediging
Tuchtzaken - Orde van Arch1tecten - Bureau van de provinc1ale raad - Oproeping
van een arch1tect- Voorwaarde
1022

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclus1e - Burgerl!Jke zaken - Conclusle voor de eerste rechter - Verwijzing Appelrechter - Verphchtmg erop te antwoorden
1124

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclus1e - Burger!J]ke zaken (handelszaken en soc1ale zaken mbegrepen) - Overwegmg - Geen rechtsgevolg.
1078

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerl!Jke zaken (handelszaken en sociale zaken mbegrepen) - Verzoek
om persoonl!Jke "ersch1jnmg - Punt van de
vordermg- Afw1jzmg zonder opga"e \an resten
1091

Zelfstandigen - Bijdragen - Algemene bepahngen. - Bez1gheid d1e normaal het volgend jaar met wordt hernomen - Begrip.
1100

Stedebouw
RmmteliJke ordenmg, plan van aanleg Planschade - Gebruik waarvoor een goed
normaal bestemd 1s - Bouwgrond - Begnp.
985

Straf
Geldboete en opdec1emen - Opdeciemen Feiten gepleegd v66r 9 januari 1990
Geldboete verhoogd met 790 deciemen.
1102

Straf
Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Met d1e voordelen overeenstemmend bedrag - Rammg door de rechter Bevoegdheid van de rechter.
1108

Straf
Aller!e1 - MotJvering - Herhaling- Vroegere veroordelmg - L'1twissing.
1002

Strafvordering
F1sca!e ambtenaar - Fiscale misdrijven Kenmsgeving aan de procureur des Konmgs
- Instellen van vervolgmgen - Daders en
medeplichtigen - Ontvankel!Jkhe1d.
1140

Strafvordering
Ontvankelijkheld - Opschorting van de uitspraak van de veroordelmg - Gezag van gewijsde - Vroegere fe1ten - Eenhe1d van opzet - Een enkel strafbaar feit.
1143

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclus1e - Burgerl!Jke zaken (handelszaken en sociale zaken mbegrepen) - Onduidel!jke conclusie - Gevolg.
1098

T

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoekogerecht en
·onnisgerecht - Verzachtende omstandlgheden - Beschikkmg van verw1jzmg - Als mlsdaad omschreven fe1ten - Verzachtende omstandigheden met bepaald m.b.t. een van de
fe1ten - Vonmsgerecht onbevoegd t.a.v een
van de feiten - Geen beshssmg over de overige feiten - Gevolg
1031

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste
aanleg - Andere zaken - Beschermde werk
nemers - Ontslag om dringende reden Verzoekschnft - Termijn - Termijn van
rechtsplegmg.
999
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Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten, nietigheden - Burgerlijke
zaken - Nietig vonnis - Appelrechter Niet opgeworpen nietigheid - Niet !outer
voorbereidend en op tegenspraak gewezen arrest - averneming der redenen van beroepen vonnis - Gevolg.
1085

Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde
anverschuld1gd betaald bedrag - avergemaakt aan een derde - Terugvordering Voorwaarde.
1078

Belissing van appelrechter over definitief berechte strafvordering - Vernietiging zonder
verwijzing.
1004

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - anttrekking - Verzoek
Ontvankelijkheid Voorwaarde.
1007

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - anttrekking- anderzoeksrechter- Verdenking
die niet kan worden afgeleid uit de gegevens
waarop het Hof vermag acht te slaan - Gevolg.
1007

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - anttrekking - anderzoeksrechter - Verzoek Grand - apdracht van de onderzoeksrechter
- Beoordeling - Kritiek - antvankelijkheid.
1007

v

Verzekering

Vennootschappen
Vennootschappen naar buitenlands recht National1teit.
1116

Verdeling
Huwel!Jksgemeenschap - Vordering tot vereffening en verdelmg - Echtscheiding - Belang.
1091

Vereniging zonder winstoogmerk
andernemmgsraden - apdrachten - Bestaand maatschappel!Jk werk
Beheerraad
- Samenstellmg.
1129

Verjaring
Algemeen - Sociale zaken - Beschermde
werknemers - antslag om dringende reden
- Verzoekschnft- Term1jn - Aard.
999

Verjaring
BurgerhJke zaken - Termijnen Compen~atmre interesten.

Duur 1034

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting - Gezag van gewijsde Grenzen.
1143

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vernietiging - In hager beroep
niet aanhangig gemaakte burgerlijke rechtsvordering - Beslissing van appelrechter over
defintief berechte burgerlijke rechtsvordering
- Vernietiging zonder verwijzing.
1004

Verwijzing na cassatie
Stra£zaken - Vernietiging - In hager beroep
niet aanhangig gemaakte strafvordering -

W.A.M.-verzekering - Bestuurder van een
motorrijtuig - Verplichting te beschikken
over het verzekeringsbewijs.
1029

Verzet
Burgerlijke zaken - Verlof om de in pand gegeven handelszaak te doen verkopen - Vordering tot vervanging van de persoon aangewezen om het pand te verkopen - Beslissing
van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - Rechtsmiddel.
1127

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis
- Gezag van gewijsde - Onderscheid. 1012

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Akkoordvonnis - Cassatieberoep tegen een
vroeger vonnis - Vroeger gewezen voorbereidend vonnis en vonnis van onderzoek - Termijn - Aanvang - Eindbeslissing - Begrip.
1109

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van
de terechtzitting - Door de wet voorgeschreven aantekeningen- andertekening- Voorzitter - Griffier.
1103

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Tuchtvervolging gebaseerd op
strafrechtelijke veroordeling - Klacht bij de
Europese Commissie Rechten van de Mens Schorsing.
989

10Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Tuchtvervolging - Provinciale raad - Beslissing tot verwijzing naar die raad - Aard Gevolg - Wraking.
1016

Voorlopige hechtenis
Regeling van rechtspleging
Onttrekking
van de zaak aan de onderzoeksrechter - Kamer van inbeschuldigingstelling - Handhaving - Cassatieberoep - Bestaansreden.
1154

Vreemdelingen
Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht
- Onderzoeksgerechten - Opdracht.
1009

Vreemdelingen
Bevel om het grondgebied te verlaten - Beroep bij de Raad van State - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving Beroep bij de Rechterlijke Macht - Gevolg.
1009

Vreemdelingen

Werkloosheid
Recht op uitkering - Deeltijdse tewerkstelling - Thuisarbeid - Voorwaarden - Toekenning.
1059

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Uitlegging - Parlementaire voorbereiding.
1149

Wetten, decreten, ordonnanW:Sn, besluiten
Wettigheid van besluiten en verorderingen Gemeente - Gemeente Mol - Politiereglement « dierenmarkt » van 3 feb. 1992 - Artt.
13 en 32 - Geldigheid.
1065

Wraking
Redenen - Opsomming in de wet - Gevolg
- Rechten van de Mens - Onpartijdigheid
van de rechter- E.V.R.M.- Art. 6- Art. 6.1
- Schending - Procedure.
1016

Wraking
Reden - Kennisneming van het geschil als
rechter of als scheidsrechter - Uitzondering
- Vonnis alvorens recht te doen - Begrip 1016
Gevolg.

Prejudiciele vraag - Arbitragehof - Bevel
om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht
- Verwerping van het beroep - Cassatieberoep - Redelijke termijn- Gevolg.
1009

z

w
Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01.12.1975 - Reglementsbepalingen - Art. 52 - Art. 52.2 Gedrag bij ongeval- Voorwaarde.
1104

Wegverkeer
Allerlei - Bestuurder van een motorrijtuig Verplichting te beschikken over het verzekeringsbewijs.
1029

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Gecoiirdineerde wetten op de
vergoedingspensioenen - Toepassing art.
76quaterZ.I.V.-wet- Gevolg.
993

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Uitkeringen van de verzekering
- Schadeloosstellin15 naar gemeen recht Dezelfde schade - Samenvoeging - Verbod
- Draagwijc..te - Grenzen.
996

Ziekte- en invaliditeitsverzel{ering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ringen - Gedekte schade.
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