HOF VAN CASSATIE

Nr. 93
Nr. 93
1e KAMER -

16 februari 1995

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING- AANGIFTE
VAN SCHULDVORDERING- GEVOLG- INGE·
BREKESTELLING - INTERESTEN - MORATOIRE INTERESTEN- GEFAILLEERDE.

2° INTERESTEN -

MORATOIRE INTERESTEN - GEFAILLEERDE - AANGIFTE VAN
SCHULDVORDERING- INGEBREKESTELLING.

3° INGEBREKESTELLING- BEGRIPFAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD
EN GERECHTELIJK AKKOORD- FAILLISSEMENT -AANGIFTE VAN SCHULDVORDERINGGEVOLG- AANMANING TOT BETALING- INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- GEFAILLEERDE.

4 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING- CURATOR
VAN HET FAILLISSEMENT- MACHTEN- BEGRIP.

5o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEGOEDEREN REN, VERBINTENISSEN) CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT- MACHTEN- BEGRIP.

6° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEBETALING
REN, VERBINTENISSEN) TOEREKENING- INTERESTEN.

7o INTERESTEN -

ALGEMEEN - BETALING - TOEREKENING - FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT.

so

BETALING- TOEREKENING- INTERESTEN - FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD FAILLISSEMENT.
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1°, 2° en 3° De aangifte van de gewone
schuldvordering in het passief van de failliete boedel staat gelijk met een aan de
schuldenaar gerichte aanmaning tot betaling; zij doet de moratoire interesten lo- '
pen ten aanzien van de schuldenaar (1).
(Art. 1254 B.W.; artt. 451 en 452
W.Kh.)

4° en 5° Te rekenen van het vonnis van fail-

lietverklaring verliest de gefailleerde,
krachtens art. 444 WKh., het beheer over
al zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij de wet bepaalde machten uitoefent in het belang
zowel van de gezamenlijke schuldeisers
als van de gefailleerde (2). (Art. 444
W.Kh.)

6°, 7° en so De in art. 1254 B. W vervatte
regels m.b.t. de toerekening van de betalingen zijn niet van toepassing wanneer
de gedane betaling wegens haar aard zelf
elke toerekening uitsluit; dat is het geval wanneer de curator, ter vereffening
van een faillissement, het actief tussen de
schuldeisers verdeeld heeft door de hoofdsom van de schuldvordering te betalen
met uitsluiting van de interesten van na
de faillietverklaring, en de schuldeiser na
de beeindiging van het faillissement van
de schuldenaar de betaling van die interesten vordert. (Art. 1254 B.W.; artt. 451
en 452 W.Kh.)
(1) Zie Cass., 24 okt. 1991, A.R. nr. 9078; 25
nov. 1991, A.R. nr. 9239, en 26 okt. 1992, A.R. nr.
9413 (A. C., 1991-92, nrs. 109, 162 en 692); 28
maart 1994, A.R. nr. S.93.0130.F (ibid., 1994, nr.
152); Cass. fr., 17 jan. 1893, B.J., 1893, 534; A.
CLOQUET, Les concordats et la faillite, in Les Novelles, Droit commercial, 2e ed., Brussel, 1975,
nrs. 2321 tot 2324, en 3e ed., Brussel, 1985, nrs.
2321 tot 2324; P. CoPPENS en F. 'T KrNT, "Examen de jurisprucence (1974 tot 1979), Les faillites et les concordats", R. C.J.B., 1979, blz. 341,
nr. 32; J.M. NELISSEN GRADE, Observations relatives a l'irrevocabilite de !'admission de creance
ala faillitte, noot Cass., 13 juni 1985, R. C.J.B.,
1987, blz. 553, nr. 12; P. VAN 0MMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1968 tot 1973), Les obligations", R.C.J.B., 1975, blz. 689 en 690, nr. 107;
J. VANRYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, 1e ed., dl. 4, Brussel, 1965, nrs. 2755 en
2817.
(2) Zie Cass., 28 april1983,A.R. nr. 6796 CAC.,
1982-83, nr. 475), motivering; 2 mei 1994, A.R. nr.
C.93.0118.F (ibid., 1994, nr. 210), motivering.
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(BANQUE BELGO-CENTRADE N.V. IN VEREFFENING T. BANCO BILBAO VIZCAYA - N.V. NAAR
SPAANS RECHT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0140.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1993 door
het Hofvan Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat verweerster, nadat het faillissement op 21 december 1984 beeindigd was bij gebrek aan
passief, het recht heeft om van de gefailleerde, thans eiseres, persoonlijk interesten tegen de wettelijke rentevoet te eisen
met ingang van 1 augustus 1979, dag
waarop zij zegt haar aangifte van schuldvordering te hebben ingediend, op grond
dat de loop van de interesten enkel wordt
geschorst ten aanzien van de failliete boedel en dat bovendien de aangifte van
schuldvordering wordt gelijkgesteld met
een rechtsvordering en geldt als aanmaning; dat de schuldeiser immers, door zijn
aangifte van schuldvordering betaling
wenst te krijgen van het hem verschuldigde bedrag, ook al is de kans dat hij
daarin zal slagen twijfelachtig,
terwijl de aangifte van schuldvordering
een handeling sui generis is, die niet strekt
tot de uitvoering van een verbintenis, maar
bedoeld is om de vereffening van het faillissement mogelijk te maken door de vaststelling van het juiste bedrag van het passief; de aangifte van schuldvordering, nu zij
niet bedoeld is als een ingebrekestelling, op
zich geen interest kan doen lopen op
schuldvorderingen die voordien geen interest opbrachten; het arrest dat niettemin
dergelijke gevolgen verbindt aan de aangifte van schuldvordering, artikel 1153 van
het Burgerlijk Wetboek schendt alsook het
begrip ingebrekestelling in de zin van die
wetsbepaling :

Overwegende dat de aangifte van de
gewone schuldvordering in het passiefvan de failliete boedel gelijkstaat
met een aanmaning tot betaling; dat
zij derhalve, met toepassing van artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, moratoire interest doet
lopen ten aanzien van de schuldenaar;
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Overwegende dat het arrest wettig beslist dat verweerster recht heeft
op moratoire interest vanaf de indiening van haar aangifte van schuldvordering;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1254 van het Burgerlijk Wethoek, 451 en 452 van het Wetboek van
Koophandel,
doordat het arrest beslist dat verweerster
het recht heeft om, met toepassing van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, de
dividenden die zij ontvangen heeft van de
curator van het op 21 december 1984 bij gebrek aan passief beeindigde faillissement
van eiseres en die overeenkomen met de
hoofdsom, zonder interest, van haar schuldvordering, eerst toe te rekenen op de haar
verschuldigde interesten, en, bijgevolg, eiseres veroordeelt om haar het bedrag van
3.787.883 frank te betalen, verhoogd met de
gerechtelijke interest vanaf 24 september
1991 en met de kosten van beide instanties, op grond dat : "de vraag hier niet is of
die bepaling (artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek) al dan niet van toepassing is
op de failliete boedel, aangezien (verweerster) haar rechtsvordering tegen eiseres persoonlijk heeft ingesteld na de
beeindiging van het faillissement; dat niets
de toepassing van die bepaling in de persoonlijke betrekkingen tussen de schuldeiser en (eiseres) in de weg staat; dat (eiseres) geen argument kan putten uit het
feit dat (verweerster) niet geprotesteerd
heeft bij de inontvangstneming van de door
de curatoren gedane betalingen; dat immers in elk geval : 1. de curatoren niet
mochten afwijken van artikel451 van de
Faillissementswet dat bepaalt dat de loop
van de interesten geschorst wordt ten aanzien van de boedel; 2. (verweerster) van hen
de interesten vervallen na de faillietverklaring niet kon eisen",
terwijl de in artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek vervatte regels met betrekking tot de toerekening van de betalingen niet van toepassing zijn wanneer de
gedane betaling wegens haar aard zelf elke
toerekening uitsluit; die toepassing aldus
is uitgesloten, wanneer, bij de vereffening van een faillissement, de curator het
actief tussen de schuldeisers verdeelt door
de hoofdsom van de schuldvordering te betalen met uitsluiting van de interesten, en
daarbij onder meer acht slaat op het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers; de schuldeisers, ook al kunnen zij na
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de beeindiging van het faillissement hun
persoonlijke rechten opnieuw uitoefenen,
dat enkel kunnen binnen de perken van de
door de curator uitgekeerde dividenden en
met inachtneming van het feit dat met die
dividenden de rechten van de schuldeisers
op het bestaande actief tot beloop van het
aan hen verschuldigde bedrag zijn voldaan; het arrest, nu het beslist dat eiseres kon aanvoeren dat artikel1254 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de
door de curator uitgekeerde dividenden,
wanneer zij na de beeindiging van het faillissement opnieuw een rechtsvordering instelt tegen de failliete boedel, bovengenoemde wetsbepaling schendt alsook de
artikelen 451 en 452 van het Wetboek van
Koophandel waarin het beginsel van de gelijkbeid van de schuldeisers is vervat :

Overwegende dat, te rekenen van
het vonnis van faillietverklaring, de
gefailleerde, krachtens artikel 444 van
het Wetboek van Koophandel, het beheer verliest over al zijn goederen en
dat beheer wordt toevertrouwd aan
een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij de wet bepaalde machten uitoefent in het belang zowel van
de gezamenlijke schuldeisers als van
de gefailleerde;
Overwegende dat een betaling door
de curator verricht binnen de perken
van zijn opdracht, de gefailleerde ten
goede komt;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiseres faillietverklaard werd
op 6 juli 1979, dat het faillissement
beeindigd werd op 21 december 1984
en dat de curatoren aan verweerster
de volledige hoofdsom van de door
haar aangegeven schuldvorderingen
hadden betaald;
Overwegende weliswaar dat de gefailleerde door de beeindiging van het
faillissement het beheer over zijn goederen terugkrijgt, maar dat de gevolgen van de door de curator in de uitoefening van zijn wettelijke machten
regelmatig verrichte handelingen onverkort blijven bestaan;
Dat de vaststelling dat de curatoren de hoofdsom van de schuldvorde- .
ring hadden betaald bindend is voor de
schuldeiser aan wie de betaling is verricht; dat het hof van beroep aldus niet
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wettig kon beslissen dat artikel 1254
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing was op de door de curatoren
betaalde bedragen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met toepassing van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, eiseres veroordeelt om
aan verweerster het bedrag van
3.787.883 frank te betalen, verhoogd
met de gerechtelijke interest op dat bedrag en met de kosten; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat melding zal worden gemaakt van
het arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
16 februari 1995 -2" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en Gerard.
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16 februari 1995

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK- BURGERLIJKE ZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- PARTIJ- GEEN OPMERKINGEN- GEVOLG.

2° DESKUNDIGENONDERZOEK- BURGERLIJKE ZAKEN- PARTIJ- GEEN OPMERKINGEN - GEVOLG.

3° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BEVOEGDHEDEN VAN
HET VONNISGERECHT- DESKUNDIGENONDERZOEK-PARTIJ -GEEN OPMERKINGENGEVOLG.
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1o, 2° en 3o De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan
de deskundige ontneemt haar niet het
recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de beoordeling van
de rechter te onderwerpen (1). (Art. 6.1
E.V.R.M.)
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5° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- BESLISSING- OPENBMRHEID- BEGRIP- GENEESHEER- BEHANDELING MET
GESLOTEN DEUREN.

6° VONNISSEN EN ARRESTEN- TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD
VAN BEROEP- BESLISSING- OPENBAARHEID
-BE GRIP- GENEESHEER- BEHANDELING
MET GESLOTEN DEUREN.

(LARDINOIS E.A. T. FABRI N.V:)

(A.R. nr. C.94.0291.F)

7° GENEESKUNDE 16 februari 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - \krslaggever : mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclerq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en
Simont.

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- BEHANDELING- BESLISSING- OPENBAARHEID - RECHTEN VAN DE MENS- TOEPASSELIJKHEID.

so

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- TUCHTZAKEN- EIGENLIJKE RECHTSPRAAK- BEHANDELING- VONNIS- OPENBAARHEID- BE GRIP- AFSTAND VAN RECHT.

1 o en 2° De verdachte geneesheer, die ge-
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1° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- BEHANDELING- OPENBAARHEID GENEESHEER- BEHANDELING MET GESLOTEN DEUREN - VASTSTELLING- ONTBREKEN VAN VASTSTELLING- CASSATIEMIDDEL
- NIEUW MIDDEL.

vraagd en verkregen heeft dat de behandeling van de zaak voor de raad van beroep van de Orde van Geneesheren met
gesloten deuren zou geschieden kan in
zijn middel voor het Hofniet aanvoeren
dat noch het proces-verbaal van een van
de terechtzittingen noch enig ander stuk
van de rechtspleging uitdrukkelijk vaststelt dat de terechtzitting met gesloten
deuren is gehouden, als hi} zulks niet
heeft aangevoerd voor de raad van beroep (1).

3° GENEESKUNDE -

3° en 4° Het voorschrift uit art. 149 Gw.
1994, volgens hetwelk de vonnissen in
openbare terechtzitting worden uitgesproken, is alleen rechtens toepasselijk op de
rechtbanken, in de zin die aan dat woord
is gegeven in de artt. 144 en 145 Gw., d.i.
op de rechtbanken van de Rechterlijke
Macht; het is op een tuchtgerecht enkel
toepasselijk als een bijzondere bepaling
zulks voorschrijft (2), wat niet het geval

4 o EIGENLIJKE RECHTSPRAAK- BE-

(1) Zie Cass., 1 dec. 1977 (A. C., 1978, 387) met
concl. proc.-gen. Delange, Bull. en Pas., 1978, I,
362; 13 sept. 1984, A.R. nr. 7100 (A. C., 198485, nr. 38).

2° CASSATIEMIDDELEN -

TUCHTZAKEN
- NIEUW MIDDEL- BE GRIP- ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- BEHANDELING- OPENBAARHEID- GENEESHEERBEHANDELING MET GESLOTEN DEUREN VASTSTELLING- ONTBREKEN VAN VASTSTELLING.
BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - OPENBAARHEID
GRONDWET (1994)- TOEPASSELIJKHEID.

sussiNG- OPENBAARHEID- VOORWAARDE.

Noot arrest nr. 94:
(1) Zie Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr. 3950 (A C.,
1983-84, nr. 341); 14 sept. 1992, A.R. nr. 9311
(ibid., 1991-92, nr. 605).

(2) Zie Cass., 1 dec. 1977 (A.C., 1978, 387) met
concl. proc.-gen Delange, Bull. en Pas., 1978, I,
362; 15 juni 1979 (A. C., 1978-79, 1232); 20 juni
1979 (ibid., 1978-79, 1256); 29juni 1979 (ibid.,
1978-79, 1333); 6 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr.
227); 29 jan. 1981, A.R. nr. 6269 (ibid., 198081, nr. 320).
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is met de raden van beroep van de Orde
van Geneesheren. (Art. 149 Gecoord. Gw.
17 feb. 1994; art. 24, § 1, derde lid, K.B.
nr. 79 van 10 nov. 1967 .)
5° en 6° De beslissing van de raad van be-

roep van de Orde van Geneesheren wordt
met gesloten deuren uitgesproken, wanneer de verdachte geneesheer uitdrukkelijk de openbaarheid verzaakt heeft. (Art.
24, § 1, derde lid, K.B. nr. 79 van 10 nov.
1967.)
7° en so Van de regel van de openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak zoals die is vastgesteld bij art. 6.1
E. V.R.M. kan worden afgeweken, als
zulks de wil is van de betrokkene en wanneer deze vrijwillig en ondubbelzinnig
van die openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is met het nationale recht (3);
dat geval doet zich voor wanneer de verdachte geneesheer verschijnt voor de raad
van beroep van de Orde van Geneesheren. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 24, § 1, derde
lid, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967.)
(X ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.94.0024.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 3 mei 1994 gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van Geneesheren,
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend op
4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955 en 24, § 1, derde
lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, gewijzigd bij de wet van 13
maart 1985,
doordat de bestreden beslissing waarbij eiser een schorsing voor de duur van
(3) Cass., 11 okt. 1991, A.R. nr. 7551 (A. C.,
1991-92, nr. 82); zie Cass., 14 april1983, A.R. nr.
6789, volt. terechtz. (ibid., 1982-83, nr. 441) met
concl. Velu, toenmalig adv.-gen., Bull., en Pas.,
1983, I, nr. 441); 14 maart 1991, A.R. nr. 8857
(A.C., 1990-91, nr. 368).
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drie maanden wordt opgelegd, is gewezen nadat hij van de openbaarheid van de
behandeling van zijn zaak had afgezien, en
doordat uit geen van de stukken van de
rechtspleging blijkt dat de zitting van de
raad van beroep van 22 maart 1994 waarop
de zaak ingevolge de op 22 februari 1994
bevolen heropening van de debatten opnieuw voorkwam, behandeld en in beraad
genomen werd, met gesloten deuren is gehouden,
terwijlluidens artikel 24, § 1, derde lid
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 no~
vember 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, gewijzigd bij artikel1 van de
wet van 13 maart 1985 betreffende de
openbaarheid van de tuchtprocedures voor
de raden van beroep van de Orde van Geneesheren en van de Orde van apothekers "de zittingen van de raden van beroep openbaar zijn, tenzij de verdachte
geneesheer uitdrukkelijk afziet van de
openbaarheid"; het artikel vervolgens de gevallen opsomt waarin de raad van beroep
kan afwijken van de regel van de openbaarheid, zelfs als de betrokken geneesheer zulks niet vraagt; er bovendien van de
regel van de openbaarheid van de behandeling, vastgelegd in artikel6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, kan worden afgeweken, als zulks de
wil is van de betrokkene, namelijk wanneer hij vrijwillig van de openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is met het nationale recht, op voorwaarde dat de afstand
van openbaarheid ondubbelzinnig is; uit de
bovenaangehaalde bepalingen volgt dat de
regel van de openbaarheid van de behandeling moet wijken voor de belangen van de
g~neesheer die op ondubbelzinnige wijze afZlet van het recht op openbaarheid; uit het
proces-verbaal van de zitting van 25 januari 1994 van de raad van beroep en uit
de vermeldingen zowel van de beslissing
van 22 februari 1994 waarbij de heropening der debatten is bevolen als van de bestreden beslissing blijkt dat eiser uitdrukkelijk en ondubbelzinnig gevraagd heeft dat
zou worden afgeweken van de regel van de
openbaarheid van de behandeling; het
proces-verbaal van de zitting van 22 maart
1994 niet vermeldt dat de zitting met gesloten deuren is gehouden; zulks al evenmin blijkt uit enig ander stuk van de
rechtspleging; de beslissing bijgevolg nietig is, nu ze is gewezen zonder dat kan worden nagegaan of de behandeling in haar geheel met gesloten deuren is geschied, zoals
eiser ondubbelzinnig had gevraagd :
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Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid :
het middel is nieuw:
Overwegende dat uit de tekst zelf
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
en van artikel 24, § 1, derde lid, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betre:ffende de Orde der
Geneesheren blijkt dat de behandeling met gesloten deuren voor de raad
van beroep van de orde der geneesheren niet de regel maar de uitzondering is; dat het recht om af te zien van
de openbaarheid van de behandeling
een waarborg is waarvan het nut en
de perken moeten worden beoordeeld
door de betrokken persoon en geen
substantiele rechtsvorm is; dat derhalve de verdachte geneesheer, die gevraagd en verkregen heeft dat de behandeling met gesloten deuren zou
geschieden erop moet toezien dat dit
ook werkelijk gebeurt;
Overwegende dat uit geen van de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat eiser voor de raad
van beroep aangevoerd heeft dat onclanks zijn verzoek de zitting van 22
maart 1994 niet met gesloten deuren is gehouden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 149 van de gecoiirdineerde
Grondwet van 17 februari 1994, 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te
Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955 en 24, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, gewijzigd bij de wet van 13 maart 1985,
doordat de bestreden beslissing waarbij eiser een schorsing voor de duur van
drie maanden opgelegd werd, is gewezen
met gesloten deuren,
terwijl de raad van beroep van de Orde
der geneesheren uitspraak doet over burgerlijke rechten in de zin van artikel6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden wanneer hij een tuchtstraf
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oplegt; die beslissing bijgevolg moet beantwoorden aan de vereisten van die bepaling en aan het vereiste van artikel 149 van
de Grondwet en dus in openbare terechtzitting moet worden gewezen, aangezien de
regel dat de beslissing in het openbaar
wordt gewezen geen uitzondering gedoogt;
artikel 24, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 79, gewijzigd bij de wet van 13 maart
1985, trouwens de mogelijkheid om van de
regel van de openbaarheid afte wijken enkel invoert voor de behandeling en niet voor
de uitspraak van de beslissing; nu er op de
regel van de openbaarheid van de uitspraak
geen uitzondering bepaald of toegestaan is,
de bestreden beslissing moest worden uitgesproken in openbare terechtzitting, ook
al had eiser afgezien van de openbaarheid; dat, nu zulks niet gebeurd is, de beslissing nietig is :

Overwegende dat de beslissing uitspraak doet in tuchtzaken; dat het
middel de beslissing bekritiseert, in zoverre zij met gesloten deuren is uitgesproken;
Overwegende, enerzijds, dat het
voorschrift uit artikel 149 van de
Grondwet, dat de vonnissen in openbare terechtzitting worden uitgesproken, rechtens aileen toepasselijk is op
de rechtbanken, in de zin die aan dat
woord is gegeven in de artikelen 144
en 145 van de Grondwet, dat is op de
rechtbanken van de Rechterlijke
Macht; dat het op andere rechtscolleges enkel toepasselijk is als een bijzondere bepaling zulks voorschrijft;
Dat artikel 24, § 1, derde lid, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betre:ffende de Orde der
Geneesheren enkel bepaalt dat de zittingen van de raden van beroep, zonder onderscheid, openbaar zijn, tenzij de verdachte geneesheer uitdrukkelijk afziet van de openbaarheid;
Dat de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren derhalve met gesloten deuren
wordt uitgesproken, wanneer de verdachte geneesheer uitdrukkelijk de
openbaarheid verzaakt heeft;
Dat de beslissing vaststelt dat eiser gevraagd en verkregen heeft dat de
beslissing met gesloten deuren zou
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worden uitgesproken en dat zulks inderdaad gebeurd is;
Overwegende, anderzijds, dat van de
regel van de openbaarheid van de uitspraak van het vonnis, zoals die is
vastgesteld bij artikel6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden kan worden afgeweken,
als zulks de wil is van de betrokkene
en wanneer hij zoals te dezen vrijwillig van die openbaarheid afziet en
zulks verenigbaar is met het nationale recht, op voorwaarde dat de afstand van openbaarheid vaststaat, dus
ondubbelzinnig, is;
Dat bijgevolg de regel van de openbaarheid moet wijken voor de belangen van de geneesheer die op ondubbelzinnige wijze afziet van de
openbaarheid van de uitspraak;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 februari 1995 -1e kamer - Voorzitter : de h. Sace - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de
h. Leclerq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

4o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - VERTEGENWOORDIGER
- HOEDANIGHEID.

1 o, 2°, 3° en 4 o De betwisting of bij vertegenwoordiging in rechte de vertegenwoordiger al dan niet de opdracht heeft en dus
al dan niet de hoedanigheid heeft om de
ontbinding van een overeenkomst te vorderen, raakt de openbare orde niet en
moet niet ambtshalve door de rechter worden onderzocht (1). (Artt. 17 Ger.W. en
1985 B.W.)
(DEWULF E.A. T. HYPOTHEEK & WOONSPAARDIENST H.W.S. B.V.B.A. E.A.)

CAR. nr. C.93.0124.N)
17 februari 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Simont en Verbist.

Nr. 97
1e KAMER -

17 februari 1995

OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN - STRAFBEDING- BUITENSPORIGE
SCHADEVERGOEDING- TOEKENNING VAN
KLEINERE SOM.

Nr. 96
1e

KAMER -

17 februari 1995

1° LASTGEVING-

VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE- VERTEGENWOORDIGERHOEDANIGHEID- BE TWISTING- AARD.

2° OPENBARE ORDE -

VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE- VERTEGENWOORDIGER
- HOEDANIGHEID- BETWISTING.

3o VORDERING IN RECHTE -

VERTE. GENWOORDIGING IN RECHTE - VERTEGENWOORDIGER- HOEDANIGHEID- BETWISTING
-AARD.

Wanneer bij de overeenkomst bedongen is
dat hij die in gebreke blijft deze uit te voeren als schadevergoeding een bepaalde
sam zal betalen, vermag de rechter niet te
beslissen, op de enkele grand dat de gevorderde schadevergoeding buitensporig is, dat het beding geen strafbeding is
Noot arrest nr. 96:
(1) Zie Cass., 2 sept. 1976 (A.C., 1977, 5); K.
BROECKX, Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding, R. W, 1994-95, (248), nrs. 7,
8 en 12.
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en dat het gepast is een kleinere sam toe
te kennen dan was bedongen (1). (Art.
1152 B.W.)
(P. HAQUET ET CIE T. MEWA SERVIBEL N.V:)

ARREST

(A.R. nr. C.93.0137.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1991 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Over het tweede onderdeel van het middel, gesteld als volgt: schending van artikelen 1134, 1252 (lees : 1152), 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en
voor zover als nodig van artikelen 6, 1108,
1131, 1133, 1226, 1229 en 1231 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het aangevochten arrest, na de
tussen partije:iJ. gesloten overeenkomsten
ontbonden te hebben ten laste van eiseres, en geoordeeld te hebben dat zij wegens niet betaling van facturen en een
daaraan gekoppeld boetebeding 64.344 BEF
aan verweerster verschuldigd is, overweegt dat "de schadevergoeding die (verweerster) vordert op grond van art. 14 van
de overeenkomsten buitensporig is; dat
(verweerster) de betreffende kleding immers elders kan gebruiken; dat het daarom
gepast lijkt om die reden de gevorderde vergoeding op 20 pet. te brengen; dat voor deze
post (eiseres) 113.620 fr. verschuldigd is aan
(verweerster) "(p. 5-6), en eiseres op die
grond veroordeelt tot betaling van een
hoofdsom van 178.164 fr. te vermeerderen met gerechtelijke intresten vanaf de
dagvaarding en een deel der gerechtskosten,
terwijl, in bedoeld artikel 14 van deze
overeenkomsten voor zover dit als een strafbeding wegens wanprestatie van eiseres
moet worden beschouwd - een forfaitaire
en onverminderbare schadevergoeding bedongen werd van 50 pet. van de bedragen
welke gefactureerd zouden worden tot het
einde van het contract;
Het hofvan beroep niet vastgesteld heeft
dat het als strafbeding overeengekomen bedrag geen forfaitaire vergoeding kan zijn
(1) Zie Cass., 17 apr. 1970 (A. C., 1970, 754) met
concl. adv.-gen. Krings; 28 nov. 1980 (ibid., 198081, nr. 197); 21 feb. 1992, R.W, 1992-93, 568.
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van de schade die verweerster ten gevolge
van de wanprestatie van eiseres zou hebben kunnen leiden, en aldus nietig is,
De feitenrechter de bij wijze van een
schadebeding bedongen sommen niet vermag te verhogen, of te herleiden,
Het hofvan beroep evenmin de gedeeltelijke uitvoering door eiseres van haar verbintenissen vaststelt,
zodat het hof van beroep niet vermocht
de tussen partijen overeengekomen vergoedingen te herleiden (schending van artikel1252 (lees : 1152), en voor zover als nodig van artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 1226,
1229 en 1231 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, krachtens artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer bij de overeenkomst bedongen is dat hij die in gebreke blijft deze
uit te voeren, als schadevergoeding een
bepaalde som zal betalen, a an de andere partij geen grotere noch kleinere som kan worden toegekend;
Dat de appelrechters oordelen dat de
door eiseres op grond van artikel 14
van de tussen partijen gesloten overeenkomsten gevorderde schadevergoeding bij verbreking van het contract
"buitensporig" is en dat het daarom
gepast is de gevorderde vergoeding op
20 pet. te brengen;
Dat zij op die enkele grond niet vermochten te beslissen dat het beding
geen strafbeding was, en zij derhalve
geen kleinere som mochten toekennen dan bedongen was;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de op grond van artikel14
van de overeenkomst gevorderde vergoeding en over de kosten; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
17 februari 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Hutzler.

Nr. 98
1e KAMER -

17 februari 1995

1o HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR EINDE (OPZEGGING, HUURHERNIEUWING, ENZ)- VOORTIJDIGE BE:EINDIGING-AKKOORD VAN PARTIJEN- WIJZE
VAN VASTSTELLING.

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GETUIGEN- BEOORDELINGSVRIJHEID.

1o Onwettig is het vonnis dat beslist dat een

handelshuurovereenkomst beeindigd is op
grand van een wederzijds akkoord tussen partijen, wanneer dat akkoord niet is
vastgesteld bij authentieke akte of niet
blijkt uit een voor de rechter afgelegde
verklaring (1). (Art. 3, vierde lid,
Handelshuurwet.)
2° Wanneer de wet bewijsvoering door ge-

tuigen niet verbiedt, oordeelt de rechter in
feite en derhalve op onaantastbare wijze
of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht
om zodanig bewijs te leveren niet miskent (2). (Art. 915 B.W.)
(TILLEMAN E.A. T. BRAEM)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
substantie gezegd :
Het tweede onderdeel van het eerste
middel stelt de vraag aan de orde ofhet akkoord van de partijen die een handelshuurovereenkomst voortijdig willen beeindigen op een andere wijze kan worden
vastgesteld dan, zoals artikel 3, vierde lid,
van de Handelshuurwet bepaalt, bij een authentieke akte ofbij een verklaring voor de
rechter afgelegd. De rechtspraak van het
(1)

Zie de conclusie van het O.M.

(2) Cass., 18 maart 1991, A.R. nr. 7333 (A. C.,
1990-91, nr. 372).
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Hof voegt daaraan toe dat zulks het bewijs uit de uitvoering van de overeenkomst
niet uitsluit (3).
In de memorie van antwoord stelt verweerster, op gezag van De Page (4), deze
laatste eventualiteit (bewijs uit de uitvoering) voor als specifieke toepassing van een
algemene categorie "daden van bevestiging"; uit dergelijke daden zou ondubbelzinnig kunnen worden afgeleid dat de beschermde partij afstand heeft gedaan van
de haar bij wet geboden bescherming. Het
bestreden vonnis zou dan op grond van de
omstandigheid dat de huurster de beeindiging heeft voorgesteld, correct hebben
kunnen beslissen dat de overeenkomst tot
voortijdige beeindiging op rechtsgeldige
wijze is tot stand gekomen.
Ik meen dat deze redenering niet kan
worden gevolgd. Bevestiging van een nietige overeenkomst veronderstelt inderdaad dat het gebrek verdwijnt, waarmee ze
behept is; vermits de wetgever van oordeel is dat de huurder zijn akkoord slechts
geldig kan doen blijken voor een notaris of
vrederechter, wordt de nietige toestemming niet rechtsgeldig gemaakt door uitvoering eraan te geven (5).
De formaliteiten die artikel 3, vierde lid,
oplegt, strekken ertoe te verhinderen dat
een partij op de andere dwang uitoefent :
tijdens de parlementaire voorbereiding van
de Handelshuurwet is woordelijk verwezen naar het geval "dat een 'van een latere datum voorziene' overeenkomst aan de
huurder opgelegd zou worden ter gelegenheid van het sluiten van het huurcontract,
als voorwaarde van die sluiting" (6). De
wetgever heeft geoordeeld dat de bescherming van de huurder vereist dat dergelijke handelwijze geen rechtsgevolg zou
kennen.
(3) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79,90); 27
mei 1983, A.R. nr. 3867 (ibid., 1982-83, nr. 533).
(4) DE PAGE, H., Traite, t. N, Bruylant, 1972,
nr. 784; HERBOTS, J.; CLARYSSE, D., en WERCKX, J.,
Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten (1977-1982), T.P.R., 1985, (1101), nr. 310.
(5) VAN 0MMESLAGE, P., Rechtsverwerking en afstand van recht, TP.R., 1980, (735), 764; Sr.
MONT, L.; DE GAVRE, J., en FORIERS, P.A., Examen de jurisprudence (1976-1980), Les contrats
speciaux, R.C.J.B., 1985, (263), nr. 116.

(6) Verslag van de Verenigde Commissies van
Justitie en van Economische Zaken belast met het
onderzoek over het wetsontwerp houdende bescherming van de handelszaak, Gedr.St., Senaat, 1948-49, nr. 384, 4.
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Men kan gelijkaardige constructies bedenken, zoals de huurder die met een gepostdateerd geschrift verklaart afstand te
doen van de bescherming die artikel 3,
vierde lid, hem biedt, of die - nog steeds
bij het aangaan van de handelshuurovereenkomst- met een later te dateren opzeggingsbrief zelfverklaart de overeenkomst voortijdig te willen beeindigen.
Deze maneuvers om artikel 3, vierde lid,
te ontduiken blijven zonder resultaat door
het onverkort toepassen van die wetsbepaling : zolang de huurder het gehuurde
goed betrekt kan een akkoord met de voortijdige beeindiging slechts worden vastgesteld bij een authentieke akte ofbij een verklaring voor de rechter afgelegd. Zulks sluit
inderdaad het bewijs uit de uitvoering van
de beeindigingsovereenkomst niet uit, stelling die ook steun vindt in de voorbereidende werken (7), maar die eventualiteit is
te dezen als dusdanig niet aan de orde.
Uitbreiding ervan tot een categorie "daden van bevestiging" leidt tot het uithollen van de bescherming van de huurder, in
strijd met de wil van de wetgever. "Ce serait ouvrir laporte a toutes les fraudes." (8)
De beslissing van de appelrechter dat in
dit geval de handelshuurovereenkomst op
rechtsgeldige wijze (voortijdig) is beeindigd, schendt bijgevolg artikel 3, vierde lid,
van de Handelshuurwet (9).

ARREST

(A.R. nr. C.93.0146.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 december 1992 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde;
Over het tweede onderdeel van het eerste middel, gesteld als volgt : schending van
de artikelen 1101, 1102, 1108, 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek, 3, vierde lid,
van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
(7) Tussenkomst van minister Duvieusart van
Economische Zaken en Middenstand (Hand., Senaat, 1949-50, 21 december 1949, 122).
(8) Ibid.

(9) Zie Cass., 14 sept. 1990, A.R. nr. 6718 (A. C.,
1990-91, nr. 24).
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op de bescherming van het handelsfonds
(boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling Ilbis, B.W.),

doordat het bestreden vonnis van hervorming zegt dat de handelshuurovereenkomst met betrekking tot het handelspand en de handelszaak rechtsgeldig werd
beeindigd op 14 november 1990 en de overdracht van 12 november 1990 van eerste eiseres aan tweede eiseres zonder waarde en
niet geldig verklaart op de volgende granden : ''De chronologie der feiten blijkt uit de
voorgelegde stukken met een opzegbrief
van 23.10.1990 van (eerste eiseres) aan
(verweerster) ... (Verweerster) antwoordde
onmiddellijk per aangetekende brief van
31.10.1990 en willigde de opzeg in. Bij aangetekende brief van 30.10.1990 trok (eerste eiseres) zonder nadere opgave van reden de opzeg in ... (Art. 3, vierde lid,
Handelshuurwet) van dwingend recht is en
bedoeld om de huurder te beschermen. Partijen kunnen derhalve bij onderling akkoord zelf tot een andere regeling overgaan, met dien verstande dat zo de
(beschermde) huurder zulks niet wenst,
hem een andere regeling niet kan worden opgedrongen en de bepalingen van de
handelshuurwet onverkort gelden. De besluitvorming van de vrederechter kan derhalve niet worden gevolgd en dient er in
concreto te worden nagegaan tot welke
overeenkomst partijen kwamen, aangezien in casu de huurster zelf een afwijking voorstelde en deze daarna introk, wat
haar niet verboden is. Uit de chronologie
blijkt dat enerzijds vooraleer (verweerster)
het intrekken van de opzeg had ontvangen zij deze opzeg had aanvaard en dat anderzijds deze aanvaarding (eerste eiseres) bereikte nadat zij haar opzeg had
ingetrokken, doch v66r dat (verweerster)
deze intrekking zelfhad ontvangen. Dit betekent dat toen (verweerster) haar toestemming meldde, zij nog geen kennis had
van de intrekking van de vraag tot opzeg. Over de aldus gegeven opzeg kwam er
derhalve een consensus tot stand. Ret is
niet bewezen dat de intrekking, waardoor
er inderdaad geen vraag tot opzeg meer zou
hebben bestaan, (verweerster) bereikte voor
dat deze de opzeg aanvaardde. Consensus kwam derhalve tot stand. Om hiervan opnieuw af te wijken was een nieuwe
overeenkomst nodig die niet tot stand
kwam ... De handelshuurovereenkomst tussen (verweerster en eerste eiseres) over het
handelspand eindigde derhalve na aanvaarde opzeg door (eerste eiseres) ... Aangezien het niet blijkt dat ... (de) formaliteit (van art. 10 en 11 Handelshuurwet) -
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kontraktueel en andermaal van dwingend
recht - werd vervuld v66r het einde van de
huur ... is er geen geldige overdracht van
de handelshuur tot stand gekomen",

terwijl, ... ,
tweede onderdeel, partijen op ieder ogenblik een einde kunnen maken aan de
handelshuurovereenkomst op voorwaarde
dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een
authentieke akte of bij een verklaring afgelegd voor de rechter, tenzij het bewijs geleverd wordt door de uitvoering van hun
akkoord van verbreking; dat het bestreden vonnis vaststelt dat er een opzegbrief
is van 23 oktober 1990 van eerste eiseres
aan verweerster, dat verweerster de opzeg inwilligde per aangetekend schrijven
van 31 oktober 1990, dat eerste eiseres de
opzeg introk bij aangetekend schrijven van
30 oktober 1990, dat eerste eiseres zelf een
afwijking voorstelde door die opzeg welke
zij daarna introk wat haar niet verboden is;
dat het bestreden vonnis op grond van die
vaststellingen beslist dat verweerster nog
geen kennis had van de intrekking van de
vraag tot opzeg toen zij haar toestemming
meldde en dat er aldus een consensus tot
stand kwam over de gegeven opzeg en dat
de handelshuurovereenkomst tussen verweerster en eerste eiseres derhalve eindigde na aanvaarde opzeg door eerste eiseres; dat het bestreden vonnis aldus, op
grond van de brief van eerste eiseres van
23 oktober 1990 en de brief van verweerster
van 31 oktober 1990, beslist dat de handelshuurovereenkomst werd beeindigd ingevolge een wilsovereenstemming die ontstond na de opzeg door eerste eiseres die
een afwijking inhield; dat het bestreden
vonnis op die gronden niet wettelijk kon beslissen dat de handelshuurovereenkomst
rechtsgeldig werd beeindigd; dat immers
het akkoord over die verbreking niet vastgesteld werd bij een authentieke akte of bij
een verklaring afgelegd voor de rechter; dat
het louter feit dat eerste eiseres een afwijking zou voorgesteld hebben, bovendien
geen uitvoering is van een akkoord om de
handelshuurovereenkomst te verbreken, temeer daar die afwijking volgens het bestreden vonnis werd ingetrokken zonder
dat het beweerde akkoord werd uitgevoerd
(schending van art. 3, vierde lid, Handelshuurwet); dat bovendien het enkel feit dat
eiseres een afwijking zou voorgesteld hebben, haar niet berooft van de bescherming
van art. 3, vierde lid, Handelshuurwet wanneer er geen uitvoering is van een verbreking (schending van art. 3, vierde lid,
Handelshuurwet),
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zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft :

Overwegende dat de eiseres sub 1
als huurster schending aanvoert van
artikel 3, vierde lid, van de Handelshuurwet;
Overwegende dat, krachtens die
wetsbepaling, de partijen te allen tijde
de lopende huur kunnen beeindigen,
op voorwaarde dat hun akkoord wordt
vastgesteld bij een authentieke akte of
bij een verklaring voor de rechter afgelegd;
Dat die bepaling van dwingend
recht is in het belang van de huurder;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de eiseres sub 1 en
verweerster de tussen hen bestaande
handelshuurovereenkomst met wederzijds akkoord hebben beeindigd en
dat dit akkoord op afstand is tot stand
gekomen door enerzijds een opzegging door eiseres en anderzijds de aanvaarding ervan door verweerster;
Overwegende dat de appelrechter
oordeelt dat het voormelde artikel 3,
vierde lid, "van dwingend recht is om
de huurder te beschermen" en dat de
"partijen (... ) derhalve bij onderling akkoord zelf tot een andere regeling
(kunnen) overgaan, met dien verstande dat zo de beschermde huurder dit niet wenst, hem een andere regeling niet kan worden opgedrongen
en de bepalingen van de handelshuurovereenkomst onverkort gelden";
Overwegende dat het vonnis aldus
beslist dat de huurovereenkomst tussen verweerster en de eiseres sub 1
beeindigd is op grond van een wederzijds akkoord van die partijen dat niet
is vastgesteld bij authentieke akte of
dat niet blijkt uit een voor de rechter afgelegde verklaring, mitsdien artikel 3, vierde lid, van de Handelshuurwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 6, lid 1, van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de
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Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955, 97 van de Grondwet, 1316, 1348
en 1355, van het Burgerlijk Wetboek, 876,
915 en 1042, van het Gerechtelijk Wethoek, 2, derde lid, van titel I, boek I en 25,
van titel IV, boek I, van het Wetboek van
Koophandel, gewijzigd bij de wet van 3 juli
1956, en miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden vonnis van hervorming de overdracht van 12 november
1990 van eerste eiseres aan tweede eiseres zonder waarde en niet geldig verklaart
op de volgende gronden : "Wat de beweerde
verkoop van het handelsfonds zelfbetreft,
blijkt nergens uit dat (eerste eiseres) zelf dit
als zodanig had overgenomen. Enig duidelijk boekhoudkundig stuk wordt hierover niet voorgelegd en indien eerste eiseres zou willen bewijzen dat zulks betaald
werd ... zou dit wel eens wenkbrouwfronsende bedenkingen over 'zwarte gelden?'
kunnen doen ontstaan";
terwijl elke aankoop van een handelszaak om die te exploiteren een daad van
koophandel is; dat die aankoop mag bewezen worden door alle middelen van recht,
dus ook door getuigen; dat eerste eiseres gevraagd had om door getuigen te bewijzen
dat zij einde maart 1988 in de living van
verweerster te Beveren, Achterhoek, 3,
100.000 fr. betaald heeft ten titel van koopsom der handelszaak; dat het bestreden
vonnis dit aanbod verwierp louter omdat
"dit wel eens wenkbrouwfronsende bedenkingen over 'zwarte gelden?' zou kunnen
doen ontstaan"; dat de appelrechter dit getuigenbewijs niet wettelijk kon afwijzen
door zich louter af te vragen of het hier wel
eens over "zwarte gelden" zou kunnen
gaan, zonder vast te stellen of te onderzoeken of die gel den al dan niet aan de fiscus werden aangegeven; dat de appelrechter daardoor het principieel recht van
eerste eiseres miskent om de betaling van
handgeld als bewijs van de aankoop van de
handelszaak, met getuigen te bewij zen
(schending van de art. 1316, 1348 en 1355
B.W., 2, derde lid, 25, W.K.H., 876, 915 en
1042 Ger.W.); dat de appelrechter deafwijzing van het gevraagde getuigenverhoor bovendien niet regelmatig gemotiveerd heeft door zich enkel af te vragen of
het hier over "zwarte gelden" zou kunnen
gaan zonder over die vraag te beslissen
(schending van art. 97 Grondwet); dat in ieder geval geen der partijen had aangevoerd dat de aankoop van de handelszaak
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niet aangegeven werd aan de fiscus; dat de
appelrechter de rechten van de verdediging van eerste eiseres miskend heeft door
het gevraagde getuigenbewijs af te wijzen omdat hij zich ambtshalve afvroeg of
het hier over "zwarte gelden" zou kunnen
gaan, zonder eerste eiseres de gelegenheid te geven haar verweermiddelen desaangaande te doen gelden (schending van
art. 6, lid 1, E.V.R.M. en miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel),
zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft en het ingeroepen algemeen rechtsbeginsel miskend heeft :
Overwegende dat de eisers in hun
appelconclusie met betrekking tot het
bewijs dat de eiseres sub 1 eigenares
was geworden van de handelszaak,
aangeboden hebben door getuigen te
bewijzen dat eiseres sub 1 honderdduizend frank heeft betaald aan verweerster en dat de echtgenoot van verweerster op de goede afloop van de
verkoop van de handelszaak een fles
wijn geopend heeft;
Overwegende dat de rechter, wanneer de wet die vorm van bewijsvoering niet verbiedt, op onaantastbare
wijze in feite oordeelt of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd,
mits hij het principieel recht om zodanig bewijs te leveren niet miskent;
Overwegende dat de appelrechter
oordeelt dat de eiseres sub 1 niet bewijst dat zij de handelszaak van verweerster heeft overgenomen; dat hij
vervolgens het voormelde door de eisers aangeboden getuigenbewijs afwijst met de overweging "indien Tilleman Patricia zou willen bewijzen dat
zulks betaald werd (. .. ), zou dit wel
eens wenkbrouwfronsende bedenkingen over 'zwarte gelden?' kunnen doen
ontstaan";
Dat het vonnis aldus het principieel
recht van de eisers om het bewijs door
getuigen te leveren miskent;
Dat het middel gegrond is;

- - - - - -
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Overwegende dat het eerste onderdee! van het eerste middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
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(E.B. LEASE N.V T. MESSIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0122.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart en het verzoek tot aanstelling
van een deskundige afwijst; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent,
zitting houdende in hoger beroep.
17 februari 1995 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten :
mrs. Houtekier en Verbist.
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20 februari 1995

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLLJKE ZAKEN- IDETSING VAN DE WETTIGHEID- BEGRIP- UITSTEL VAN BETALING.

Als het vonnis een beslissing wijst zonder
uitspraak te doen over het bedrag van de
hoofdsom en de interest van de schuld
van verweerder, kan het Hof de wettigheid niet nagaan van de beslissing waarbij aan verweerder uitstel van betaling
wordt verleend; het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (1). (Art.
149 Gecoord. Gw. 17 feb. 1994.)
(1) Zie "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de alden", rede uitgesproken door de h. Dumon, toenmalig eerste
adv.-gen., op de plechtige openingszitting van het
Hofop 1 sept. 1978,A.C., 1978-79, nrs. 2 en 5;
over de regel zelf, zie Cass., 19 juni 1986, A.R. nr.
7496 (A. C., 1985-86, nr. 658); 25 okt. 1990, A.R.
nr. 8693 (ibid., 1990-91, nr. 106).

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 1 september 1993 in
laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Paturages;
Gelet op de beschikking, op 19 december 1994 gewezen door de eerste
voorzitter van het Hof waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, zoals het gesteld was voor de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, en, voor zoveel
nodig, 149 van de gecoordineerde Grandwet, 1134, inzonderheid eerste en tweede
lid, 1244, inzonderheid tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 38, inzonderheid § 3,
van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, 1138, 2', 1333 tot
1337, 1337bis tot 1337octies (laatstgenoemd
artikel zoals het werd gewijzigd bij de wet
van 6 juli 1992) van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis de rechtsvordering van eiseres tot geldigverklaring van de loonsafstand die verweerder
had toegestaan ter bekrachtiging van zijn
verbintenis als hoofdelijke borg voor een
persoonlijke lening op afbetaling, ontvankelijk en gegrond verklaart; dat het vervolgens verweerder toestaat zijn schuld jegens eiseres, met inbegrip van de
gedingkosten, die zijn begroot op 15.420
frank, te betalen met maandelijkse termijnen van 1.000 frank met ingang van 1 oktober 1993, op de enkele grond "dat aan
verweerder uitstel en termijnen moeten
worden verleend, aangepast aan zijn huidige financiele toestand die hij bewijst aan
de hand van de stukken uit zijn dossier",
terwijl, ...
tweede onderdeel, nu het bestreden vonnis verweerder de toestemming geeft om
zijn schuld jegens eiseres te betalen met
maandelijkse stortingen van 1.000 frank,
zonder dat uit het bestreden vonnis of enig
ander stuk van de rechtspleging blijkt
welke de juiste bedragen zijn van de hoofdsom en de interest van die schuld, het Hof
niet in de mogelijkheid verkeert om toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de
beslissing waarbij aan verweerder uitstel
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van betaling wordt verleend; het Hof immers in het geval dat die schuld verwijlinterest bevat, onmogelijk kan nagaan of de
rechter verweerder de mogelijkheid heeft
geboden om zich nooit van zijn schuld in
hoofdsom te bevrijden en zijn verbintenissen jegens eiseres te beperken tot de betaling van een gedeelte van de interest, wat
strijdig zou zijn, enerzijds, met de tussen de
partijen gesloten overeenkomst, derhalve
met artikel 1134, inzonderheid eerste en
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, anderzijds, met de artikelen 1244, inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek (aangevuld door de artikelen 1333 tot
1337 van het Gerechtelijk Wetboek) en 38,
inzonderheid § 3, van de wet van 12 juni
1991 op het consumentenkrediet (aangevuld door de artikelen 1337bis tot 1337octies van het Gerechtelijk Wetboek); het bestreden vonnis bijgevolg, nu het aan
verweerder de toestemming geeft om zich
van zijn schuld jegens eiseres te bevrijden door maandelijkse stortingen van 1.000
frank, al die bepalingen schendt, of althans niet genoegzaam naar recht is gemotiveerd (schending van artikel 97 van de
Grondwet, zoals het gesteld was voor de gecoordineerde grondwet van 17 februari
1994 en, voor zoveel nodig, 149 van die gecoordineerde Grondwet);
derde onderdeel, artikel1244, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek (aangevuld
door de artikelen 1333 tot 1337 van het Gerechtelijk Wetboek) en artikel 38, inzonderheid § 3, van de wet van 12 juni 1991 op
het consumentenkrediet (aangevuld door de
artikelen 1337bis tot 1337octies van het Gerechtelijk Wetboek) de rechter aileen het
recht geven om gemachtigd uitstel te verlenen voor de betaling van de schuld; uit de
gedinginleidende akte van 9 maart 1993 te
dezen blijkt dat verweerder zich jegens eiseres als hoofdelijke borg verbonden had
voor een persoonlijke lening van 238.000
frank, die eiseres op 6 mei 1992 had toegestaan aan het echtpaar lndoratoCaramanna en die in 42 gelijke maandelijkse stortingen van 7.546 frank moet
worden terugbetaald met ingang van 5 juni
1992, en dat het echtpaar lndoratoCaramanna die verbintenis niet zijn nagekomen; het bestreden vonnis bijgevolg,
nu het verweerder toestaat zijn schuld jegens eiseres, met inbegrip van de
rechtsplegingskosten van 15.420 frank, af
te lossen door maandelijkse stortingen van
1.000 frank, met ingang van 1 oktober
1993, aan verweerder uitstel van betaling verleent dat kennelijk het begrip gematigd uitstel overschrijdt en aldus de
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vooraan in het derde onderdeel aangehaalde artikelen schendt :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, indien het vonnis geen uitspraak doet over het bedrag van de hoofdsom en de interest
van de schuld van verweerder, het Hof
de wettigheid niet kan nagaan van de
beslissing waarbij aan verweerder
maandelijkse termijnen van 1.000
frank worden verleend; dat het derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het derde
onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de termijnen vaststelt die aan verweerder
worden verleend; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent over aan de feitenrechter;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de vrederechter van het eerste kanton Bergen, zitting houdende in laatste aanleg.
20 februari 1995 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Ommeslaghe.
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WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
- TOEKENNING- VOLTIJDSE DIENSTBETREKKING- VOLLEDIGE WERKDAG- DAGELIJKSE
ARBEIDSDUUR- BEGRIP.

====-~~=I-

HOF VAN CASSATIE

Nr. 100

Art. 130, § 1, tweede en derde lid,
Werkloosheidsbesluit, zoals het luidde na
het K.B. van 22 maart 1982 en voor het
KB. van 3 juli 1985, wordt geschonden
door de beslissing dat de arbeidsbetrekking wordt geacht voltijds te zijn,
wanneer de werknemer gedurende vierentwintig uren per week is tewerkgesteld.
[Art. 130, § 1, tweede en derde lid (1),
Werkloosheidsbesluit.]
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. ROSENFELD)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1993 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 118, 120, 121, 130, § 1, 130, § 2, eerste lid, 1", a en b, 130, § 2bis, en 131 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betre:ffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, zoals het is gewijzigd en aangevuld, wat betreft artikel118, bij koninklijk besluit van 13 juli 1984, artikel 1, artikel 130, bij koninklijk besluit van 11
september 1964, artikel3, bij koninklijk besluit van 18 februari 1965, artikel2, bij koninklijk besluit van 24 oktober 1967, artikel 2, bij koninklijk besluit van 4 mei
1973, artikel1, bij koninklijk besluit van 26
april1976, artikel4, en bij koninklijk besluit van 22 maart 1982, artikel 2, en
schending van de artikelen 4 en 18 van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, zoals het is gewijzigd en
aangevuld bij ministerieel besluit van 25
oktober 1967, artikel3, 1" en 2", en bij ministerieel besluit van 22 maart 1982, artikel1, 1", 2" en 3", zoals die bepalingen ten
tijde van de feiten van kracht waren,
doordat, nu vaststaat dat, enerzijds, verweerder op 18 juli 1984, een uitkeringsaanvraag heeft ingediend daarbij steunend op het feit dat de arbeids- en daarmee
gelijkgestelde dagen die hij als leerkracht
had gepresteerd bij het Vast Opleidingscentrum voor de Middenstand te Verviers,
ter uitvoering van twee arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd die elk 18
lesuren per week omvatten, respectieve(1) Zie Art. 28 K.B. van 25 nov. 1991.
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lijk voor de schooljaren 1982-1983 en 19831984; dat anderzijds, toen hij op 18 september 1984 door het centrum opnieuw
werd tewerkgesteld om er vanaf 18 september 1984 zes uren per week avondlessen te geven, verweerder op 18 september 1984, voor de uren waarop hij
gewoonlijk niet heeft gewerkt, op basis van
de bepalingen van artikel 130, § 2, van
voormeld koninklijk besluit werkloosheidsuitkeringen heeft aangevraagd; dat tot slot,
nude gewestelijk inspecteur van de R.V.A..,
die beide aanvragen heeft afgewezen op
grond dat verweerder niet voldeed aan de
toekenningsvoorwaarden van de artikelen 118, 120 en 130, § 2, van het organiek
besluit, de Arbeidsrechtbank te Luik, waarbij verweerder beroep had ingesteld, de administratieve beslissingen heeft vernietigd en voor recht verklaart dat verweerder
aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkeringen, het arrest dat zegt, enerzijds,
dat de bepalingen van artikel8 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake
werkloosheid, ter uitvoering van artikel
121, § 1, van het organiek koninklijk besluit waarop zowel de eerste rechter als verweerder zich in zijn appelconclusie hebben beroepen, te dezen niet van toepassing
is, en anderzijds, dat de arbeidsdagen waarvan verweerder het bewijs moet leveren om
aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen, moeten worden berekend volgens de algemene regels van afdeling 1, tweede hoofdstuk, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964, met
name van artikel 4, oordeelt dat de berekening van de arbeidsdagen in functie van
het aantallesuren, met de regeling slechts
zou overeenstemmen als het door verweerder uitgeoefende ambt een "gewoon ambt"
was, waarvan een volledig lesrooster 40
uren per week omvatte, en beslist dat de
berekening van het aantal arbeidsdagen
moet worden vastgesteld op basis van
1/24ste = 1,66/40ste, op grond dat verweerder als leerkracht niet alleen per lesuur,
maar ook voor de voorbereidingen en verbeteringen wordt betaald, wat de berekening per 24sten verklaart,

terwijl, 1" om recht te hebben op werkloosheidsuitkering, de werknemer moet bewijzen dat hij een bepaald aantal arbeidsof daarmee gelijkgestelde dagen tijdens een
referteperiode heeft gewerkt, welke beide
berekeningsgegevens worden vastgesteld
met inachtneming van de leeftijd van de
werknemer (artikel 118 van het organiek
koninklijk besluit); 2" artikel 120, ingeval de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden van voormeld artikel118, wat zijn
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leeftijdscategorie of een hogere categorie betreft, hem toestaat zich te beroepen op zijn
beroepsverleden en de dagen voor de
referteperiode te doen gelden; 3° luidens artikel130, § 1, van het organiek koninklijk besluit, de werkloosheidsuitkering
slechts wordt toegekend in geval van werkloosheid in een voltijdse dienstbetrekking;
het begrip "voltijdse dienstbetrekking"
wordt bepaald door het aantal volledige
werkdagen, plus eventueel een da~ met verkorte werktijd (artikel130, § 1, tweede lid);
4° bovendien, in de zin van artikel130, § 1,
derde lid, een arbeidsdag bestaat uit een
dag tijdens welke de werknemer gedurende ten minste zes uren heeft gewerkt; 5°
in afwijking van die regel, artikel130, § 2,
bepaalt dat de werknemer met een onvolledige dienstbetrekking werkloosheidsuitkering kan genieten, hetzij tijdens de duur
van de overeenkomst voor de dagen waarop
hij gewoonlijk is tewerkgesteld, hetzij, wanneer de overeenkomst is beeindigd, voor
alle dagen van de week mits in die beide
gevallen, de dienstbetrekking met verkorte werktijd hem normaal een weekloon heeft opgebracht dat ten minste gelijk is aan zesmaal het dagelijks referteloon,
als vastgesteld in artikel 18 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964; 6° paragraaf 2bis van voormeld artikel 130 van
het organiek besluit ook afwijkt van paragraaf 1 van die bepaling, door werkloosheidsuitkering toe te kennen, in geval van
werkloosheid van een werknemer die uit eigen wil in een dienstbetrekking met verkorte werktijd is tewerkgesteld, evenwel aileen voor de gewone dagen of halve dagen
van tewerkstelling; T luidens die bepaling, de dienstbetrekking wordt geacht uit
eigen wil met verkorte werktijd te zijn aanvaard, wanneer zij geen voltijdse dienstbetrekking is, in de zin van paragraaf 1 van
artikel 130 en zij arbeidsdagen van ten
minste drie uren, met een totaal van ten
minste 18 uren per week omvat en de
werknemer niet onder de toepassing valt
van paragraaf 2 van datzelfde artikel; 8° artikel 4 van het ministerieel·besluit van 4
juni 1964, ter uitvoering van artikel121
van het organiek koninklijk besluit, in
.,Jloofdstuk 2, afdeling 1, de regels vaststelt voor de berekening van de arbeids- en
daarmee gelijkgestelde dagen en halve dagen; wat de voltijdse werknemer betreft, als
een arbeidsdag wordt beschouwd, een dag
tijdens welke de werknemer ten minste zes
uren is tewerkgesteld, terwijl de arbeidsdagen van drie tot minder dan zes uren per
dag die voor een halve ar-beidsdag worden gerekend, niE?t in aanmerking komen
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bij de berekening van het aantal vereiste
arbeidsdagen; 9° wat de verkorte werktijd uit eigen wil betreft, als arbeidsdag
wordt beschouwd de dag tijdens welke de
werkloze gedurende ten minste zes uren is
tewerkgesteld, terwijl de arbeidsdag van
drie tot minder dan zes uren voor een halve
arbeidsdag wordt gerekend (artikel4, derde
lid, van het ministerieel besluit van 4 juni
1964); 10° uit die bepaling volgt, enerzijds, dat werkloosheidsuitkering - ongeacht of het gaat om werkloosheid in een
voltijdse dienstbetrekking dan wel om
werkloosheid in een deeltijdse dienstbetrekking - slechts wordt toegekend voor
zover de werknemer, buiten andere voorwaarden, doet blijken van het aantal
arbeids- of daarmee gelijkgestelde dagen,
als vastgesteld in de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 1963 en
het ministerieel besluit van 4 juni 1964; en
anderzijds, dat de arbeidsdag wordt bepaald door het aantal werkuren, vermits
noch het organiek koninklijk besluit noch
het ministerieel uitvoeringsbesluit verwijzen naar een wekelijks lesrooster met het
totaal aantal' arbeidsuren per week, ongeacht de dagelijkse werkverdeling,
duit volgt, eerste onderdeel, dat het arrest, dat oordeelt dat ee.n dienstbetrekking die 24 arbeidsuren per week omvat,
een voltijdse dienstbetrekking is, in de zin
van artikel 130, § 1, eerste en tweede lid,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de bewoordingen miskent van die
bepaling volgens welke een dienstbetrekking wordt geacht voltijds te zijn, wanneer zij onder meer 4 tot 6 dagen volledige arbeid omvat, met dien verstande dat
een volledige arbeidsdag een dag is gedurende welke de werknemer ten minste zes
uren heeft gewerkt; en het arrest zijn beslissing derhalve niet naar recht verantwoordt en alle in het middel aangewezen
bepalingen schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 130, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, zoals het te dezen van
toepassing is, een dienstbetrekking
wordt geacht voltijds te zijn, wa:nneer zij onder meer vier tot zes volledige arbeidsdagen per week omvat; dat
luidens het derde lid van dezelfde bepaling, een voltijdse arbeidsdag een
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dag is gedurende welke de werknemer ten minste zes uren heeft gewerkt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "wanneer, zoals te dezen, een
werkrooster voltijds is zodra er 24
uren per week (ofjuister 24 x 50 minuten) wordt gewerkt, het niet zou
aangewezen zijn de arbeidsdagen samen te tellen alsof een arbeidsuur gelijk is aan 1/40ste van voltijdse arbeid" en dat " het aantal arbeidsdagen
opnieuw, op die basis van 1124ste =
1,66/40ste moet worden berekend"; dat
het arrest derhalve de in het middel
aangewezen bepalingen schendt;
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1o en 2° De rechter heeft weliswaar tot taak
de geldende rechtsregels toe te passen op
de gegevens die hem door de partijen worden voorgelegd, maar moet daarbij het
recht van verdediging in acht nemen; hij
mag zijn beslissing niet doen steunen op
een kwalificatie van de arbeidsovereenkomst die geen der partijen heeft aangevoerd, zonder dat hij aan eiser de gelegenheid geeft ze te betwisten (1).
[Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging (2).]

(LEMOINE T. "INSTITUT BELGE DE FORMATION,
D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE" N.V.)

Dat het onderdeel gegrond is;
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat melding
van dit arrest zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
20 februari 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

(A.R. nr. S.94.0092.F)

20 februari 1995- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 102
2e

Nr. 101
3e KAMER- 20 februari 1995

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- RECHTSMACHT- TAAK
VAN DE RECHTER- BEPALING VAN DE TOEPASSELIJKE RECHTSREGEL -RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- TAAK VAN DE RECHTERAFWIJZING VAN EEN VORDERING- RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET REBBEN BEROEPEN.

(vertaling)

KAMER -

21 februari 1995

1o DOUANE EN ACCIJNZEN -

SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT- OVERTREDING- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTDOKEN
RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER

Noten arrest nr. 101 :
(1) Zie Cass., 11 juni 1992, A.R. nr. 9281 (A. C.,
1991-92, nr. 532); zie ook Cass., 25 juni 1990, A.R.
nr. 8613 (ibid., 1989-90, nr. 624) met voetnoot 1;
10 sept. 1990, A.R. nr. 8888 (ibid., 1990-91, nr.
14); 8 maart 1993, A.R. nr. 9503 (ibid., 1993, nr.
131).
(2) Zie art. 7 Arbeidsovereenkomstenwet.
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2° GEESTRIJKE DRANKEN -

SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN VERGUNNINGSRECHT- OVERTREDING- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTDOKEN
RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER

so BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT- OVERTREDING- VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONTDOKEN RECHTEN - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER
4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKENVERGUNNINGSRECHT- OVERTREDING- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTDOKEN
RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER

So VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING BURGERLIJKE VORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER- DOUANE EN ACCIJNZEN- SLIJTERIJENVAN GEGISTE DRANKEN- VERGUNNINGSRECHT- OVERTREDING
- VERJARING VAN DE STRAFVORDERINGBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ONTDOKEN RECHTEN - BEVOEGDHEID VAN DE
STRAFRECHTER

P, 2°, so, 4° en so De rechtsvordering tot
betaling van de ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door
verloop van dertig jaar, zodat verjaring
van de strafvordering voor overtredingen van K.B. 3 april1953 niet de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering
tot gevolg heeft (1). Bij verjaring van de
strafvordering is de strafrechter bevoegd
om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering, op voorwaarde envenwel dat de burgerlijke rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld (2).
(1) Cass., 28 sept. 1993, A.R. nr. 6312 (A. C.,
1993, nr. 379).
(2) Cass., 20 feb.1990,A.R. nr. 3175 (A.C.,
1989-90, nr. 371).
Verweerster werd vevolgd wegens de nietaangifte bij de ontvanger der accijnzen van de exploitatie van een slijterij van gegiste dranken. De
appelrechters die constateerden dat de strafvordering reeds door ve:rjaring was vervallen op het
ogenblik van het aanhangigmaken van de zaak,
verklaarden zich dan ook terecht onbevoegd wat

Nr. 102

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. CHRISTIAENS)

ARREST

(A.R. nr. P.94.1242.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1994 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de strafvordering reeds door
verjaring vervallen was op het ogenblik dat ze werd ingesteld en het hof
van beroep onbevoegd verklaart om te
statueren op strafgebied en wat aangaat de gevorderde belasting, intrest
en kosten;
Overwegende dat Mr. Ignace Claeys
Bouuaert, advocaat bij het Hof van
Cassatie, bij akte ter griffie van het
Hof neergelegd op 13 januari 1995,
verklaart uit naam van eiser afstand
te doen van de voorziening "hierbij bepaald zijnde dat deze afstand neergelegd wordt naar aanleiding van de
door het arrest vastgestelde verjaring van de strafvervolging, en onder voorbehoud van de rechten van de
Belgische Staat wat betreft de fiscale vordering, waarover het hof van
beroep zich onbevoegd heeft verklaard
te statueren";
Om die redenen, verleent akte van
de afstand; veroordeelt eiser in de kosten.
21 februari 1995 - 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Claeys
Bmiuaert.
de gevorderde belasting betreft. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan het recht van de administratie om alsnog civielrechtelijk de ontdoken
rechten in te vorderen. Het is dat voorbehoud dat
de Belgische Staat maakte bij de afstand van zijn
voorziening.

--
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Nr. 103
Nr. 103
2e KAMER -

21 februari 1995

1o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD
- STRAFWET- UITVOERINGSBESLUIT- WIJZIGING- TERUGWERKENDE KRACHT.

2° STRAF -

ALLERLEI - STRAFWET
UITVOERINGSBESLUIT- WIJZIGING- 'IERUGWERKENDE KRACHT.

1o en 2° Art. 2, tweede lid, Sw. vindt geen
toepassing wanneer een vroeger
uitvoeringsbesluit vervangen wordt door
een later besluit genomen ter uitvoering
van dezelfde wet zonder dat de wet zelf
gewijzigd wordt (1).
(MANGELSCHOTS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1119.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juni 1993 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Gelet op eisers memorie, waarvan
een door de griffier van het Hof voor
voor eensluidend verklaarde kopie aan
dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het derde middel, luidende als
volgt : schending van artikel 2, 2, Strafwet en gebrek aan motivering, a. doordat
het vonnis a quo had geoordeeld dat het
MB dd. 26/6/92, waardoor de maximumsnelheid ter plaatse erikele maanden na de
dag van het feit verhoogd werd, geen effect had ten aanzien van de toepassing van
de Strafwet, art. 2, 2, Sw. geschonden
wordt,
terwijl nochtans het verhogen van de
maximumsnelheid met 20 km/u noodzakelijkerwijze voor de rechtsonderhorige een
(1) Zie Cass., 29 okt. 1985,A.R. =· 8970 (A.C.,
1985-86, =· 134); 10 december 1991, A.R. nr. 4910
(ibid., 1991-92, nr. 193); HENNAU en VERHAEGEN,
Droit penal general, Bruylant, 1991, nr. 86 e.v.

- -

-~~~~
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mildere strafbare grondslag impliceert, dit
gezien een bepaalde gedraging na tussenkomen van het nieuwe reglement, ofwel
niet strafbaar ofwel strafbaar doch met
minder zware strafmaat tot gevolg heeft,
b. doordat het vonnis a quo motiveert dat
ook volgens de gewijzigde verkeersregeling de tenlastelegging in hoofde van Leon
Mangelschots bewezen zou zijn geweest,
terwijl deze tenlastelegging van overschrijding van de maximumtoegelaten snelheid van 50 km/u met meer dan 10 km/u
onmogelijk bewezen kan verklaard worden in de gelding van een snelheidbeperking tot 70 km/u :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 2, tweede
lid, van het Strafwetboek geen toepassing vindt wanneer, zoals te dezen, een vroeger uitvoeringsbesluit
vervangen wordt door een later besluit dat genomen werd in uitvoering
van dezelfde wet als de eerste, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; dat
in zodanig geval feiten die, ingevolge
het vroegere besluit, strafbaar waren ten tij de waarop ze werden gepleegd, strafbaar blijven, zelfs indien
ze ingevolge het latere besluit, genamen in uitvoering van dezelfde wet die
niet gewijzigd werd, ten tijde van het
vonnis geen strafbaar feit meer opleveren;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de feiten die overeenkomstig artikel 29
Wegverkeerswet en artikel 11 Wegverkeersreglement strafbaar waren ten
tijde waarop ze werden gepleegd, valgens de modaliteiten geldend binnen
een bebouwde kom, aangeduid door de
aanwijzingsborden F1 en F3, strafbaar zijn gebleven onder dezelfde voorwaarden ten tijde van het bestreden
vonnis, niettegenstaande de op dat
ogenblik geldende snelheidsbeperking was opgeheven en vervangen
door nieuwe modaliteiten bepaald bij
ministerieel besluit van 26 februari
1992;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel in
zoverre het de appelrechters verwijt te

Nr. 104
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hebben geoordeeld dat zelfs onder vigeur van het ministerieel besluit van
26 februari 1992 eiser een snelheidsovertreding zou hebben begaan, opkomt tegen een overtollige redengeving, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanW:\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vei'Werpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 februari 1995 - 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Thrslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Ch. Lemache, Hasselt.

Nr. 104
1e

KAMER -

23 februari 1995

KOOP- VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE
CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP- BEGRIP.

Een verkoopsconcessie behoudt haar exclusief karakter niettegenstaande het feit dat
de concessiegever zich bij overeenkomst
het recht heeft voorbehouden in het
concessiegebied persoonlijk dezelfde produkten te verkopen als die waarop de concessie slaat (1). (Art. 1, § 1, 1°, wet 27 juli
1961.)
(1) Zie Cass., 22 jan. 1981, A.R. nr. 6150 (A. C.,
1980-81, nr. 298); 12 juni 1986, A.R. nr. 7362
(ibid., 1985-86, nr. 638); J. VANRYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, d. rv; 2e uitg.,
nr. 78, blz. 63; M. WILLEMAERT, Les concessions de
vente en Belgique, nr. 16, blz. 12; L. DU JARDIN, Le
droit belge de la distribution commerciale, (Dossiers J.T., nr. 2, 1992), nrs. 23 e.v.

(L. VERBOVEN N.V. T. KONINKLIJKE HAUSEMANN
& HOTTE - VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS
RECHT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.93.0492.F))

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, 3 en 6 van de wet van 27 juli
1961 betreffende eenzijdige beeindiging van
de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop,
doordat het arrest de stelling van verweerster afwijst die het bestaan zelf van
een verkoopsconcessie tussen de partijen
ontkende, en dienaangaande beslist "dat de
betrekkingen tussen de partijen niet beperkt zijn gebleven tot een opeenvolging
van verkoopverrichtingen, maar een doorlopend en georganiseerd karakter vertoonden, dat kenmerkend is voor de betrekkingen tussen concessiegever en concessiehouder", en vervolgens beslist dat de aan
eiseres verleende verkoopsconcessie helemaal geen concessie van alleenverkoop of
quasi-alleenverkoop is, en dat zij bijgevolg niet onder toepassing valt van de wet
van 27 juli 1961 en dat de op de bepalingen van die wet gesteunde vordering bijgevolg niet gegrond is, en doordat het arrest die beslissing ve:r;antwoordt door de
overweging dat ''het betrekkelijk belang
moet worden beoordeeld van de gelijktijdige activiteiten als agent en als verkoopsconcessiehouder van de nv. Verboven; dat
dit onderzoek vereist is om vast te stellen of de ene activiteit bijkomstig was aan
de andere, en of de verkoopsconcessie een
concessie van alleenverkoop of quasialleenverkoop was in de zin van de wet van
27 juli 1961 zoals zij werd gewijzigd bij de
wet van 13 april1971; (... ) dat dient te worden aangenomen dat, hoewel de activiteit
van de nv. Verboven als concessiehouder
niet verwaarloosbaar was en evenmin volledig bijkomstig aan haar activiteit als
agent, het percentage van 31,57 % of zelfs
38,74% dat zij vertegenwoordigt, uitsluit
dat de concessie kan worden beschouwd als
een concessie van alleenverkoop of van
quasi-alleenverkoop in de zin van de genoemde wet; dat dienaangaande erop dient
te worden gewezen dat het oude artikel 1
van de wet van 27 juli 1961, dat bepaalde
dat 'het feit dat de concessiegever zich het

----------------~
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recht voorbehoudt een bepaald aantal produkten zelf rechtstreeks te verkopen, geen
afbreuk doet aan de hoedanigheid van exclusieve concessiehouder', bij de wet van 13
april 1971 is opgeheven; dat de rechtstreekse verkopen door de onderneming
Hausemann & Hotte onverenigbaar zijn
met de erkenning dat de nv. Verboven een
concessie van alleenverkoop heeft; dat voor
het overige, de voormelde percentages impliceren dat de leveringen die in het kader van de verkoopsconcessie zijn gedaan,
niet in die mate substantieel waren dat de
concessie daardoor een concessie van quasialleenverkoop werd", en dat "geen enkel argument kan worden (. .. ) geput uit de brieven van 24 en 28 februari 1984 van de
ondememing Hausemann & Hotte, waarin
zij erkende dat de nv. Verboven de dubbele hoedanigheid van agent en exclusief
dealer bezat en bevestigde dat het aan haar
Hollandse klanten verboden was haar produkten naar Belgie uit te voeren; dat die
gegevens niets afdoen van het feit dat de
onderneming Hausemann & Hotte haar
produkten op het in concessie gegeven gebied hoofdzakelijk rechtstreeks verkocht via
de agentuurovereenkomst met de nv. Verboven",
terwijl de concessie van alleenverkoop, in
de zin van de wet van 27 juli 1961, de concessie is waarbij de concessiehouder het exclusieve recht verkrijgt om de produkten
waarop de overeenkomst slaat in het
concessiegebied te verkopen; een verkoopsconcessie haar exclusiefkarakter niet verliest wanneer de produkten waarop de overeenkomst slaat in het concessiegebiecfdoor
de concessiehouder en de concessiegever
zelf worden verkocht, en de concessiegever
aileen aan die concessiehouder het recht
heeft gegeven om die produkten op dat
grondgebied te verkopen; het dienaangaande weinig belang heeft dat, bij loutere veronderstelling, de concessiegever,
rechtstreeks in het concessiegebied een gedeelte van de door hem vervaardigde produkten verkoopt dat even groot of grater is
dan het gedeelte van dezelfde produkten
dat door de concessiehouder wordt verkocht, ·nu dat beoordelingsgegeven aileen
van belang is om te beslissen of de
verkoopsconcessie voor de toepassing van
de voornoemde wet als een concessie van
quasi-alleenverkoop kan worden beschouwd; uit de vaststellingen van het arrest volgt dat verweerster, hoewel zij "haar
produkten in het concessiegebied hoofdzakelijk rechtstreeks verkocht via de
agentuurovereenkomst die zij met (eiseres) had gesloten", aan laatstgenoemde, en
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aileen aan haar, het recht had verleend om
haar produkten in Belgie en in het Groothertogdom Luxemburg te verkopen; daaruit volgt dat het arrest door te zeggen "dat
de rechtstreekse verkoop door (verweerster)
onverenigbaar is met het verlenen van een
concessie van alleenverkoop aan (eiseres)", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt dat de aan eiseres verleende
verkoopsconcessie helemaal geen concessie van alleenverkoop was en bijgevolg niet
onder toepassing van de wet van 27 juli
1961 viel:

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
het middel is zonder belang :
Overwegende dat het onderzoek van
de grond van niet-ontvankelijkheid samenhangt met het onderzoek van het
middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat krachtens artikel1, §1, 1°, van de wet van 27 juli
1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop,
gewijzigd bij artikel1 van de wet van
13 april 1971, de concessies van alleenverkoop niettegenstaande ieder
strijdig beding, in het bijzonder aan de
bepalingen van deze wet zijn onderworpen;
Overwegende dat een verkoopsconcessie haar exclusief karakter behoudt niettegenstaande het feit dat de
concessiegever zich bij overeenkomst
het recht heeft voorbehouden in het
concessiegebied persoonlijk dezelfde
produkten te verkopen als die waarop
de concessie slaat;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen geen enkele schriftelijke overeenkomst hebben opgesteld;
Overwegende dat de rechter waarbij een geschil aanhangig is over het
bestaan van een overeenkomst van
concessie van alleenverkoop, bij ontstentenis van geschrift, op grond van
de hem voorgelegde gegevens moet nagaan of een dergelijke concessie door
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Nr. 105

de partijen is overeengekomen en, in 1o Niet ontvankelijk is de vordering tot herstel in het bezit, wanneer ze betrekking
de onderstelling van rechtstreekse verheeft op een wettelijke erfdienstbaarkoop door de concessiegever, of die een
heid van uitweg (1). (Art. 684 B.W. en art.
overeengekomen beperking op de ver1370 Ger.W.)
leende alleenverkoop uitmaakt;
Overwegende dat het arrest geen 2° Aangezien de bezitsvordering niet samen met de eigendomsvordering mag
dergelijke vaststellingen bevat, maar
worden ingesteld, impliceert het insteloordeelt dat verweerster "Chaar) provan een eigendomsvordering dat afdukten in het concessiegebied hoofd- ,1 len
stand wordt gedaan van de bezitszakelijk rechtstreeks verkocht via de '/ vordering (2). (Art. 1371 Ger.W.)
agentuurovereenkomst die zij met (eiseres) had gesloten", en dat "de recht(PERSICO, LEEST T. SCHROBILTGEN)
streekse verkoop door (verweerster)
onverenigbaar is met het verlenen van
een concessie van alleenverkoop aan
ARREST (vertaling)
(eiseres)";
(A.R. nr. C.94.0093.F)
Overwegende dat het hof van beroep uit die overwegingen niet naar
HET HOF; - Gelet op het bestrerecht heeft kunnen afleiden dat de
concessie niet de kenmerken van een den vonnis, op 2 november 1993 in haconcessie van alleenverkoop vertoonde; ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen;
Dat het middel gegrond is;

l

I

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
23 februari 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Simont.
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23 februari 1995

1 o BE ZIT -

BEZITSVORDERING - VORDERING TOT HERSTEL IN HET BEZIT- ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN.

2° BEZIT- SAMENVOEGING VAN DE BEZITSEN DE EIGENDOMSVORDERING- VERBOD GEVOLG.

Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1370 van het Gerechtel:ijk Wethoek, 684 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 1 maart 1978,
en 691 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de vordering van verweerder tot herstel in het bezit ontvankelijk en gegrond verklaart op
grond dat "de (eisers) het bestaan van een
erfdienstbaarheid van uitweg betwisten (... );
dat de schuur (van verweerder) duidelijk
geen rechtstreekse uitweg heeft naar de
openbare weg, aangezien deze op verscheidene meter daar vandaan ligt en dat, ook
al strekt het openbaar domein zich uit tot
de poort, uit de neergelegde stukken en
foto's blijkt dat het binnenrijden van de
landbouwkar, dat nog bemoeilijkt werd door
de hoek die de opening altijd schijnt te hebben vertoond, enkel kon gebeuren door gedeeltelijk het eigendom van de (eisers) op
te rijden, dat het eigendom thans, wat
eerstgenoemde betreft, over de gehele
lengte van de gevel en, wat de tweede betreft, voor een gedeelte afgesloten was door
(1) Zie Cass., 17 maart 1983, A.R. nr. 6782
(A. C., 1982-83, nr. 401) en noot 1.

(2) Over het onderscheid tussen bezits- en
eigendomsvordering zie: Cass., 29 nov. 1967 (A. C.,
1968, 460); 6 dec. 1968 (ibid., 1969, 358); 18 nov.
1977 (ibid., 1978, 320), en 6 maart 1981, A.R. nr.
2900 (ibid., 1980-81, nr. 396).

Nr. 105

HOF VAN CASSATIE

een muurtje en een terras; dat (de eisers)
in elk geval tegen de vordering tot herstel in het bezit aanvoeren dat die bezitsvordering enkel kan worden ingesteld voor
erfdienstbaarheden die op een titel berusten, wat naar (hun) oordeel hier niet het geval is· dat de meeste auteurs en de rechtspraak aannemen dat de erf<f!.enstbaarheid
van uitweg in geval van een mgesloten erf
haar grond vindt in de wet (artikel 682 van
het Burgerlijk Wetboek) en dat de wijze van
uitoefening van de erfdienstbaarheid door
verjaring kan worden verkregen (... ); dat de
rechtbank in dezelfde geest aanneemt dat
de ingesloten ligging van de schuur (verweerder) het recht geeft om de afbraak van
het muurtje en het terras te eisen, aang~
zien de bouw ervan neerkomt op een feitelijkheid die het kennelijk recht van uitweg van de ingesloten eigenaar ernstig
verstoort",
terwijl artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "bezitsvorderingen
slechts worden toegelaten ... mits het gaat
om onroerende goederen of onroerende
rechten die verkregen kunnen worden door
verjaring"; luidens artikel 691 van het Burgerlijk Wetboek als algemene regel geldt
dat de niet voortdurende erfdienstbaarheden, waaronder de erfdienstbaarheid van
uitweg, niet door verjaring kunnen worden verkregen; artikel 684 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij wet van 1
maart 1978, bovendien bepaalt dat men
zich bij wettelijke erfdienstbaarheden van
uitweg op geen verjaring kan beroepen,
hoelang de uitweg ook moge bestaan; het
bestreden vonnis vaststelt dat de schuur
van verweerder ingesloten is, aangezien een
landbouwkar er niet kan binnenrijden zonder het erfvan de eisers gedeeltelijk op te
rijden; het bestreden vonnis bijgevolg, door
de ontvankelijkverklaring van de vordering tot herstel in het bezit die verweerder tegen de eisers heeft ingesteld met het..
oog op de uitoefening van de erfdienstbaarheid van uitweg die hem de toegang verschaft tot zijn ingesloten schuur, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat artikel 1370 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
bezitsvorderingen slechts worden toegelaten onder meer mits het gaat om,P
onroerende goederen of onroerend(;)
rechten die verkregen kunnen wor.'den door verjaring;
'·
Overwegende dat, volgens artikel
684 van het Burgerlijk Wetboek, men
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zich bij wettelijke erfdienstbaarheden van uitweg op geen ve:rjaring kan
beroepen hoelang de uitweg ook moge
bestaan; dat het bestreden vonnis niet
zonder die wetsbepalingen te scherrden de vordering van verweerder tot
herstel in het bezit van de uitweg, die
hij op het erfvan de eisers had gekregen om zijn ingesloten schuur te bereiken, heeft kunnen toewijzen;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, thans artikel149 van de op 17 februari 1994 afgekondigde gecoiirdineerde Grondwet, 646,
1319 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek' en 1371 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis de tegenvordering van de eisers tegen verweerder
tot herstel of, subsidiair, tot handhaving in
het bezit niet ontvankelijk verklaart op
grond dat "wat dat betreft, uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de partijen (eiseressen) de tegenvordering instellen om de eigendom terug te krijgen van
een aan de achterkant van hun gebouw gelegen binnenplaats; dat die partijen in dezelfde, op 22 oktober 1991 inged~end~ conclusie het herstel of de handhavmg m het
bezit hebben gevraagd en daarnaast om de
gerechtelijke .afuilliug hebben verzocht; dat,
zo als regel geldt dat de bezitsvordering tot
herstel of tot handhaving in het bezit niet
samen met de eigendomsvordering tot afpaling mag worden ingesteld (artikel 1371
van het Gerechtelijk Wetboek), er dient te
worden vastgesteld dat de partijen de vrederechter, bij wijze van onderzoeksmaatregel, hebben verzocht om een gere~h
telijk deskundigenonderzoek ter afbakemng
enter afpaling van hun aan elkaar grenzende eigendommen; dat de eerste rechter het deskundigenonderzoek heeft bevolen, na akte te hebben genomen van het feit
dat de partijen tegelijkertijd om de aanwijzing van een deskundige hadden verzocht die zou worden belast met de afpaling en de afbakening van hun
eigendommen; dat de 'Repertoire pratique de droit beige' zegt dat 'le juge de paix
saisi d'une action possessoire peut etre competemment saisi au petitoire par I' accord
des parties en cours d'instance (. .. )'; dat aldus is aangetoond dat beide partijen hebben ingestemd met de eigendomsvordering;
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dat, gelet op de in de vorige grand aangehaalde rechtspraak, het vonnis van 18 november 1992 de eigendomsvordering van
(de eisers) terecht ontvankelijk heeft verklaard",

terwijl, derde onderdeel, de eisers in een
en dezelfde schriftelijke conclusie twee verschillende rechtsvorderingen hadden ingesteld bij de vrederechter, namelijk een
bezitsvordering en nadien, aanvullend, een
vordering tot afpaling; het bestreden vonnis, ofschoon het uitspraak moest doen over
het boger beroep van de eisers tegen de beslissing waarbij hun bezitsvordering niet
ontvankelijk was verklaard, enkel de ontvankelijkheid van de eigendomsvordering
onderzoekt en niet antwoordt op het door
hen in hun appelconclusie uiteengezette
verweer dat hun bezitsvordering geenszins in het gedrang kwam door het feit dat
bij een louter vonnis alvorens recht te doen
een deskundige was aangewezen met het
oog op een gerechtelijke afpaling, dat een
bezitsvordering voorgaat en dat over de
eigendomsvordering pas uitspraak kan worden gedaan na de uitspraak over de bezitsvordering; dat de eerste rechter derhalve
niet kon beslissen dat een bezitsvordering
niet meer mogelijk is, omdat de partijen
een eigendomsvordering hebben ingesteld;
het bestreden vonnis aldus niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel 97,
thans 149, van de Grondwet schendt;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het beslist dat de vordering tot
hers tel of tot handhaving in het bezit niet samen met de eigendomsvordering tot afimling mag worden ingesteld, antwoordt op de conclusie van
de eisers;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Nr. 106

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Neufchateau, zitting houdende in hager beroep.
23 februari 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delahaye.
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HUWELIJK-

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT- MAROKKAANSE WET- TOESTEMMING- SCIDJNHUWELIJK- NIETIGHEID.

Het arrest dat beslist dat een in Marokko
tussen personen van Marokkaanse nationaliteit gesloten huwelijk een schijnhuwelijk is en het deswege nietig verklaart, is naar recht verantwoord
wanneer het, op grand van artt. 1, 4, r,
en 37 van het Wetboek van het Marokkaanse personeel statuut, vaststelt dat de
echtgenoot niet is toegetreden tot het instituut van het huwelijk, zoals dat in art.
1 van dat wetboek wordt omschreven, nu
hij alleen is gehuwd om zijn verblijf in
Belgie te vergemakkelijken en niet om een
gezin te stichten (1).
(1) Zie betreffende het Marokkaans recht: L.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de bezitsvordering
van verweerder en over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant

MILLIOT en F.P. BLANC, Introduction a l'etude du
droit musulman, Sirey, 1987, biz. 273 e.v.; M. TAVERNE, Le droit familial Maghrebin et son application en Belgique, blz. 47 e.v., Larcier, 1981; noot
onder burg. Bergen, 23 jan. 1980, Rev. trim. dr.
fam., 1981, blz. 403; SALIMA MERNISSI, Quelques
aspects du statut personnel marocain, in Le statut personnel des Musulmans, Droit compare et
droit international prive, Bruylant, 1992; Jurisclasseurs, Legislation comparee, Maroc, Le statut personnel, door FATNA SAREHANE.
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(EL GHAZZALI T. EL BOUSEALITI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0254.F)

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 3, inzonderheid derde lid, van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 5, 12 en
37 van het Wetboek van het Marokkaans
personeel statuut, zoals die bepalingen op
het tijdstip van het huwelijk van de partijen van kracht waren (inzonderheid, zoals de artikelen 5 en 12 van het Wetboek
van het Marokkaans personeel statuut van
kracht waren v66r hun wijziging bij de wet
nr. 1.93.347 van 10 september 1993), en,
voor zoveel nodig, schending van de artikelen 6 en 146 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat "aangezien de partijen heiden de Marokkaanse nationaliteit bezitten, hun nationale wet te dezen van toepassing is", en vervolgens de
beslissing van de eerste rechters bevestigt, "inzonderheid in zoverre (zij) het op 27
juli 1990 te Midar (arrondissement Nador
Marokko) tussen eiser en
verweerster gesloten huwelijk nietig verklaart, op grond dat", artikel1 van de Mudawwana, Wetboek van het Marokkaans
personeel statuut, het huwelijk als volgt
omschrijft : 'wettelijk contract waarbij een
man en een vrouw zich verenigen voor een
gemeenschappelijk en duurzaam huwelijksleven. Ret streeft naar een trouw en
zuiver leven met de wens tot het verwekken van nakomelingen op stabiele grondslagen door het stichten van een gezin dat,
onder leiding van de man, de echtgenoten de mogelijkheid biedt hun wederzijdse
verplichtingen na te komen in veiligheid,
vrede, a:ffectie en wederzijdse eerbied'; dat
artikel 4 van hetzelfde wetboek bepaalt dat
het huwelijk geldig is gesloten door de wederzijtise toestemming van de echtgenoten die in een geijkte uitdrukking wordt
uitgesproken of in een door het gebru*
aangenomen uitdrukking; dat artikel37
van het Wetboek (van het Marokkaans personeel statuut) bepaalt dat het huwelijk,
dat aan een gebrek ten grande lijdt, zowel v66r als na de voltrekking moet worden vernietigd; dat het ontbreken van toestemming naar Marokkaans recht een
reden is om het huwelijk ongeldig te verklaren; dat een schijnhuwelijk inzonder-
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heid kan worden aangetoond door een geheel van ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens, waaruit dient te
worden afgeleid dat de man niet met het
huwelijk heeft ingestemd om een gezin te
stichten maar aileen om van de Belgische
overheid een vestigingsvergunning in het
Koninkrijk te verkrijgen; dat uit de gegevens van deze zaak blijkt dat dit hier het
geval is geweest; dat (eiser) vooreerst erkent dat hij gelogen heeft over zijn leeftijd, door te zeggen dat hij 24 was, terwijl
hij in werkelijkheid 37 jaar oud was (zie
zijn brief van 4 maart 1991); dat die brief
en ook de brief van 21 september 1990 van
(verweerster) aan (eiser), aantonen dat de
partijen elkaar v66r (verweersters) aankomst in Marokko voor de huwelijksplechtigheid nooit hadden ontmoet; dat niet
wordt betwist dat (verweerster) na het sluiten van het huwelijk naar Belgie is teruggekeerd, terwijl (eiser) in Marokko is gebleven, dat de partijen noch in Marokko
noch in Belgie hebben samengewoond en
dat het huwelijk nooit is voltrokken; ... dat
er weliswaar naar Marokkaans gebruik
geen samenwonen, noch voltrekking van
het huwelijk is v66r het godsdienstig feest,
maar dat (eiser) niet genoegzaam naar
recht aantoont dat hij dat feest niet kon organiseren omdat hij geen werk had of geen
vergunning kreeg om zich in Belgie te vestigen; ... dat uit het geheel van die overwegingen volgt dater te dezen een schijnhuwelijk is gesloten, nu (eiser) aileen is
gehuwd om zijn verblijf in Belgie te vergemakkelijken en niet om een gezin te
stichten",

terwijl, ingevolge artikel 3, derde lid, van
het Belgisch Burgerlijk Wetboek, de vreemdeling die in Belgie verblijft, met betrekking tot de staat en de bekwaamheid van
de personen, onder toepassing van zijn nationale wet valt; het dus de gemeenschappelijke nationale wet van de echtgenoten
ten tijde van het huwelijk is die de grondvereisten ervan bepaalt, evenals de saneties wanneer die vereisten niet worden nageleefd; volgens artikel 37 van het Wetboek
van het Marokkaans personeel statuut,
"het huwelijk dat aan een gebrek ten
grande lijdt, zowel v66r als na de voltrekking moet worden vernietigd"; naar Marokkaans recht het veinzen van toestemming geen grond tot vernietiging van het
huwelijk is, inzonderheid wanneer dat
slechts bij een van de echtgenoten wordt
vastgesteld; noch artikel 1 van het Wethoek van het personeel statuut, dat het instituut van het huwelijk omschrijft, noch de
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artikelen 4, 5 en 12 van hetzelfde wethoek, die de traditionele gedwongen huwelijken willen verbieden, noch enige andere bepaling van het Marokkaans recht,
het veinzen van toestemming gelijkstellen met het volledig ontbreken van toestemming; daaruit volgt dat de vaststelling van het arrest "dat een geheel van
ernstige, precieze en overeenstemmende
vermoedens (aantoont) dat (eiser) aileen
met het huwelijk heeft ingestemd om van
de Belgische overheid een vergunning te
verkrijgen om zich in het Koninkrijk te vestigen, en niet om een gezin te stichten", de
beslissing om het tussen de partijen gesloten huwelijk te vernietigen, niet naar recht
verantwoordt :

Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt dat beide partijen de
Marokkaanse nationaliteit bezitten en
dat hun nationale wet te dezen van
toepassing is;
Overwegende dat artikel 1 van de
Mudawwana, Wetboek van het Marokkaans personeel statuut, het huwelijk aldus oinschrijft : 11 Het huwelijk is een wettelijk contract waarbij
een man en een vrouw zich verenigen voor een gemeenschappelijk en
duurzaam huwelijksleven. Het streeft
naar een trouw en zuiver leven met de
wens tot het verwekken van nakomelingen op stabiele grondslagen, door
het stichten van een gezin dat, onder leiding van de man, de echtgenoten de mogelijkheid biedt hun wederzijdse verplichtingen na te komen in
veiligheid, vrede, a:ffectie en wederzijdse eerbied11 ;
Dat artikel 4, 1°, van hetzelfde wethoek bepaalt dat 11 het huwelijk geldig is gesloten door de wederzijdse toestemming van de partijen ... 11 en
artikel37, dat 11 het huwelijk, dat aan
een gebrek ten grande lijdt, moet worden vernietigd ... 11 ;
Overwegende dat het hof van beroep de redenen onderzoekt die eiser
tot het huwelijk met verweerster hebben bewogen en vervolgens besluit
11 dat er te dezen een schijnhuwelijk is
gesloten, nu (eiser) alleen is gehuwd
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om zijn verblijfin Belgie te vergemakkelijken en niet om een gezin te stichten11;
Dat het hofvan beroep, door aldus
vast te stellen dat eiser niet was toegetreden tot het instituut van het huwelijk, zoals dat in artikel 1 van de
Mudawwana wordt omschreven, zijn
beslissing om het tussen de partijen
gesloten huwelijk nietig te verklaren, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en van Heeke.
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INKOMSTENBELASTINGEN-

VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN
RET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN BEDRIJFSVERLIEZEN- VENNOOTSCHAPPENFUSIE- OVERNAME- WINSTEN EN EATENVROEGERE BEDRIJFSVERLIEZEN -AFTREKABNORMALE VOORDELEN- BEGRIP.

De beslissing van het arrest om, overeenkomstig de artt. 53 en 115, tweede lid,
W.I.B. (1), de aftrek van vroegere bedrijfsverliezen te weigeren, is naar recht verantwoord als het oordeelt dat, om te bepalen of, ten gevolge van een fusie van
vennootschappen waartussen een band
van wederzijdse afhankelijkheid bestaat,
de winsten en baten waarvan de overnemende vennootschap haar vroegere
(1) Wetsbepalingen die op het belastingjaar
197 4 van toepassing zijn.
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bedrijfsverliezen wil aftrekken, uit abnormale voordelen voortkomen, in de zin
van de voornoemde wetsbepalingen, dient
te worden nagegaan of de voordelen die
de overnemende onderneming rechtstreeks
of onrechtstreeks uit de overgenomen vennoostschap heeft behaald, in economisch
verantwoorde omstandigheden zijn verkregen en niet alleen om, met het oog op
belastingontwijking, de aftrek van voormelde bedrijfsverliezen mogelijk te maken en vaststelt dat te dezen "het abnormaal karakter van de voordelen hieruit
volgt dat zij te wijten zijn aan de abnormale overdracht van de exploitatie van
een voorspoedige vennootschap, alleen om
haar winsten over te dragen naar een zieltogende onderneming en ze te compenseren met de vroegere verliezen van die onderneming die normalerwijze niet kunnen
worden teruggewonnen" (2).
(AU VIEUX SAINT-MARTIN N.V. T. BELGISCHE
STAAT- MIN. V. FINANCIENJ
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.93.0052.F)

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1993 door
het Hof van Beroep te Luik op verwijzing gewezen;
Gelet op 's Hofs arrest van 22 maart
1990 (3);
Over het middel : schending van het oude
artikel 97 van de Grondwet, van de artikelen 53, 114, eerste lid, en 115, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals die drie laatstgenoemde bepalingen op het belastingjaar 1974 toepasselijk waren;
doordat het bestreden arrest, met verwijzing naar het in die zaak gewezen arrest van het Hofvan Cassatie van 22 maart
1990 en op grond van zijn eigen redenen,
vaststelt dat eiseres, de bvba. "HotelRestaurant Canterbury'', sedert 1971 zware
verliezen had geleden en ten gevolge van de
bouw van een metalen viaduct op de Emile
Jacqmainlaan voor haar hotel-restaurant
de exploitatie daarvan had moeten stop(2) Zie Cass., 26 april1966 (Bull. en Pas., 1966,
I, 1081).
(3) A.R. nr. F.997.F (A.C., 1989-90, nr. 440).
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zetten; dat zij bij akten van 14 december
1973 de voorspoedige bvba met dezelfde
vennoten "Au vieux Saint-Martin" heeft
overgenomen, en nadien is omgevormd tot
naamloze vennootschap en de naam van de
overgenomen vennootschap heeft aangenomen; dat eiseres van de winsten die na
de overname zijn gemaakt de daaraan voorafgaande verliezen heeft afgetrokken, met
toepassing van artikel 114 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen; dat het
bestuur die aftrek heeft afgewezen en eiseres voor het belastingjaar 1974 aan
vennootschapsbelasting heeft onderworpen; dat het bezwaar van eiseres tegen die
belasting door de directeur is afgewezen, en
het bestreden arrest het beroep van eiseres tegen die beslissing verwerpt, hoofdzakelijk op grond dat eiseres, met toepassing van de artikelen 53 en 115, tweede lid,
van het wetboek, van de winsten die zij na
de overname heeft behaald geen aan die
overname voorafgaande verliezen mag aftrekken; dat een abnormaal voordeel, in de
zin van die bepalingen, niet vereist dat er
een verrijking zonder gelijkwaardige tegenprestatie is geweest; dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 13
juli 1959, die ten grondslag ligt aan artikel 53 van het wetboek, volgt dat de abnormale voordelen die zijn welke "niet door
het belang van de onderneming worden gerechtvaardigd" en die "belastingontwijking"
beogen; dat te dezen, de inbreng van het
hele maatschappelijk vermogen van de
overgenomen vennootschap in de eisende
vennootschap, in het kader van de overname, "een abnormale overdracht was van
de exploitatie van een voorspoedige vennootschap, alleen met de bedoeling haar
winsten naar een zieltogende onderneming (eiseres) over te dragen en te compenseren met de vroegere verliezen van die
onderneming die normalerwijze niet kunnen worden teruggewonnen; dat daaruit
volgt dat, ook al was er geen overdracht
van winsten noch een overeenkomst over
het toekennen van een abnormaal voordeel, moet worden geoordeeld dat het
toepassingsvereiste van artikel 53 (het bestaan van een abnormaal voordeel) vervuld is, aangezien ... dat artikel uitdrukkelijk het geval vermeldt van de baten uit
abnormale voordelen ... die de onderneming 'onrechtstreeks in welke vorm of door
welk middel ook' heeft behaald en dat in de
parlementaire voorbereiding van de wet
van 13 juli 1959 is gepreciseerd dat die bewoordingen 'betrekking hebben op de gevallen waarin de abnormale voordelen door
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tussenkomst van derde ondernemingen
worden toegekend'";

terwijl, eerste onderdeel : 1. ingevolge de
artikelen 53 en 115, tweede lid, van het
wetboek, een vennootschap haar vroegere
verliezen niet mag aftrekken van het gedeelte van haar winsten dat voortkomt van
abnormale of goedgunstige voordelen die zij,
in welke vorm of door welk middel ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks tijdens het
belastbaar tijdperk heeft behaald uit een
ondememing ten aanzien waarvan zij zich
rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid
bevindt; de toepassing van die bepalingen op een vennootschap vereist dat, volgens hun eigen bewoordingen, a. de vennootschaiJ tijdens een belastbaar tijdperk
winsten maakt nadat zij tijdens vorige tijdperken verliezen heeft geleden; b. dat die
winsten voortkomen uit voordelen die, tijdens het belastbaar tijdperk, uit een verbonden ondememing zijn gehaald, en c. dat
die voordelen abnormaal of goedgunstig
zijn; 2. wanneer een wet een woord gebruikt zonder het te omschrijven, dat woord
in zijn gebruikelijke betekenis moet worden genomen; een vermogensvoordeel in de
gebruikelijke betekenis een verrijking zonder evenwaardige tegenprestatie onderstelt; de parlementaire voorbereiding van
de wet van 13 juli 1959 tot wijziging van de
op 15 januari 1948 gecoiirdineerde wetten betre:ffende de inkomstenbelastingen,
ter bestrijding van de fiscale ontwijking, en
van de wet van'20 november 1962 tot hervorming van de inkomstenbelastingen, die
de grondslag vormen van de tekst van de
genoemde wetsbepalingen, die uitlegging
bevestigen; volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 juli 1959,
waarvan artikel4 een bepaling die analoog is met artikel 53 van het wetboek in
artikel32, §1, van de genoemde gecoiirdineerde wetten heeft ingevoegd, "de bedoelde abnormale voordelen en baten over
't algemeen worden verkregen dank zij het
feit dat de onderneming die de belastingplichtige controleert aan deze laatste ruwe
ofbewerkte producten levert tegen marktprijzen ver beneden de normale, hem goederen koopt tegen overdreven prijzen of te
zijnen gunste geenszins gerechtvaardigde
retributies, commissielonen, ristomo's, enz.
toestaan" (memorie van toelichting, Gedr.
St., Kamer, 1956-1957, nr. 640/1, p. 6; zie
ook het verslag van de Kamercommissie,
Gedr.St., Kamer, 1958-1959, nr. 252, p. 13,
dat in hoofdzaak de twee eerste voorbeelden weergeeft.); de wetsgeschiedenis van de
wet van 20 november 1962, waarvan het
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artikel14 de bij de wet van 13 juli 1959 ingevoerde tekst heeft gewijzigd, die voorbeelden gedeeltelijk weergeeft : "inzonderheid aankopen tegen overdreven prijzen of
verkoop tegen belachelijke prijzen" (memorie van toelichting, Pasinomie, 1962, p.
1332); die voorbeelden allemaal worden gekenmerkt door een verrijking zonder evenwaardige tegenprestatie; daarentegen, een
inbreng in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, of die nu bij de oprichting van de vennootschap of bij een
kapitaalsverhoging wordt gedaan hetzij in
geld hetzij in natura, per definitie een tegenprestatie in deelbewijzen uitmaakt en,
eventueel, een aanvullende tegenprestatie die niet bestaat in maatschappelijke
rechten (opgeld in contanten, verbintenis
van de vennootschap om een schuld van de
inbrenger te betalen); de inbreng, tenzij hij
ondergewaardeerd is, dus noodzakelijk een
tegenprestatie omvat die evenwaardig is
aan de geldsom of aan de goederen die zijn
ingebracht, en bijgevolg aan de vennootschap die de inbreng ontvangt, geen "voordeel" in de bovenvermelde zin oplevert; de
artikelen 53 en 115 van het wetboek, onder voorbehoud van het geval van onderwaardering van de inbreng, bijgevolg niet
kunnen worden toegepast op een inbreng in
een vennootschap, zelfs als die is gebeurd
om een belastingbesparing te verwezenlijke:r;; de inbreng van het hele maatschappehJk vermogen van een vennootschap in
het kader van haar ovemame door een andere vennootschap neerkomt op een inbreng in natura met als tegenprestatie de
deelbewijzen van de ovememende vennootschap en de ovemame door laatstgenoemde
van de schulden van de overgenomen vennootschap; het door het arrest aangevoerde
feit dat artikel 53 ook van toepassing is op
de abnormale voordelen die onrechtstreeks
door tussenkomst van derde ondernemingen zijn toegekend, geenszins de toepassing van dat artikel mogelijk maakt op verrichtingen die geen voordeel opleveren in de
bovenvermelde zin; 3. pas als het bestaan
van een dergelijk voordeel is aangetoond
dient te worden onderzocht of dat voor~
deel abnormaal is; de volgende in het bestreden arrest weergegeven passage uit de
parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 13 juli 1959, geen betrekking heeft·op de eerste vraag (is er een
voordeel?) maar op.de tweede (is het voordeel abnormaal?) : " ... om onder de vrij
strenge toepassing van dit artikel te vallen, het voordelen moet betre:ffen die niet
te verantwoorden zijn in het belang van de
onderneming .. lndien, bijvoorbeeld, ten
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einde de hand te leggen op een clientele of
een markt, de pogingen die zij zal doen,
(onder verstaan: 'en die voordelen zou kunnen inhouden') om haar nieuw succursaal (lees : filiaal) te saneren, verantwoord
zijn en niet onder toepassing van de regel moeten vallen. Anders gezegd zullen het
bestuur en in voorkomend geval de hoven dienen na te gaan of voormelde voordelen al dan niet 'abnormaal' zijn" (verslag namens de commissie voor de
financien van de Kamer, Gedr.St., 19581959, nr. 194-3, p. 10); daaruit volgt dat het
bestreden arrest, door op grond van de
bovenvermelde redenen te oordelen dat de
inbreng van het hele maatschappelijk vermogen van een voorspoedige vennootschap
in eiseres, aan laatstgenoemde een "abnormaal voordeel" had opgeleverd in de zin
van de artikelen 53 en 115, tweede lid, van
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, zonder te ontkennen dat, zoals eiseres betoogde, die inbreng een evenwaardige
tegenprestatie omvatte, en nu het zelfs
vaststelt dat "er geen overeenkomst is gesloten over het toekennen van een abnormaal voordeel", zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van alle in
de aanhef van het middel aimgewezen
wetsbepalingen met uitzondering van het
oude artikel 97 van de Grondwet);
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ten dat voortkomt van abnormale of
goedgunstige voordelen als zijn bedoeld in artikel 53;
Overwegende dat de bepaling die de
grondslag vormt van genoemd artikel 53 in de oude gecoordineerde wetten is ingevoegd door de wet van 13
juli 1959 tot wijziging van de op 15 januari 1948 gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastigen, "tot
bestrijding van de fiscale ontwijking",
waarbij de wetgever aldus een einde
heeft willen maken aan de ontwijking, die gezocht en gevonden werd in
de overdracht van de winstgevende resultaten van een onderneming naar
een onderneming die, wegens haar
vroegere bedrijfsverliezen, de aftrek ervan kon doen gelden;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat, om vast te stellen of, ten gevolge van een fusie van vennootschappen, de winsten en baten waarvan de
overnemende vennootschap haar vroegere bedrijfsverliezen wil aftrekken,
uit abnormale voordelen voortkomen,
in de zin van de voornoemde wetsbepalingen, het niet volstaat te "onderWat het eerste onderdeel betreft: zoeken of voor de zogezegde voordeOverwegende dat naar luid van ar- len een evenwaardige tegenprestatie is
tikel 53 van het Wetboek van de In- geleverd" maar dat er dient te workomstenbelastingen (1964), geen af- den nagegaan of de voordelen die de
trek wegens bedrijfsverliezen krach- overnemende onderneming rechttens artikel 43, 3·, mag worden streeks of onrechtstreeks uit de oververricht op het gedeelte van de win- genomen vennootschap heeft behaald,
sten en baten dat voortkomt van ab- in economisch verantwoorde omstannormale of goedgunstige voordelen die digheden zijn verkregen en niet aide belastingplichtige, in welke vorm of leen om, met het oog op belastingdoor welk middel ook, rechtstreeks of ontwijking, de aftrek van voormelde
onrechtstreeks tijdens het belastbaar bedrijfsverliezen mogelijk te maken;
tijdperk heeft behaald uit een onderOverwegende dat het arrest vastneming ten aanzien waarvan hij zich stelt dat te dezen "het abnormaal karechtstreeks of onrechtstreeks in eni- rakter van de voordelen hieruit volgt
gerlei band van wederzijdse afhanke- dat zij te wijten zijn aan de abnorlijkheid bevindt;
male ·overdracht van de exploitatie van
Dat, ingevolge artikel 115, tweede een voorspoedige vennootschap (. .. ), ailid, van hetzelfde wetboek, zoals het te leen om haar winsten over te dragen
dezen van toepassing was, geen af- naar een zieltogende onderneming (. .. )
trek als bepaald in de artikelen 110 tot en om ze te compenseren met de vroe~
114, inzonderheid de aftrek van de ver- gere verliezen van die onderneming
liezen van de vijf voorbije belastbare die normalerwijze niet kunnen wortijdperken, mag worden verricht op het den teruggewonnen"; dat het bovengedeelte van de winst of van de ba- dien erop wijst, zonder dienaangaande
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te worden bekritiseerd, dat er tussen de gefusioneerde vennootschappen een band van wederzijdse afhankelijkheid bestaat;
Dat het arrest, door die overwegingen en vaststellingen, zijn beslissing
om aan eiseres de aftrek te weigeren
van de door de vroegere vennootschap
Hotel-Restaurant Canterbury geleden verliezen, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

(VERMONT CASTINGS INC.
T. SABVAART GALERIES P.VB.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.92.8360.N)

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

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 21 van de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van bescherming uit hoofde van de Auteurswet
Om die redenen, verwerpt de voor- zijn uitgesloten tekeningen of modelziening; veroordeelt eiseres in de kos- len die geen duidelijk kunstzinnig katen.
rakter vertonen;
Dat voor de in bedoeld artikel 21 be23 februari 1995 - 1e kamer - Voor- paalde bescherming uit hoofde van de
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui- Auteurswet is vereist dat het model
dende conclusie van de h. Janssens de kan worden aangemerkt als een werk,
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca- dat wil zeggen als een voortbrengsel
met een eigen, oorspronkelijk karakten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
ter, dat het persoonlijk stempel van de
maker draagt, op het gebied van de
toegepaste kunst;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "niet bewezen is dat de kaNr. 108
chel Defiant een eigen, oorspronkelijk (in de betekenis van origineel)
karakter heeft" en dat "noch de oor1e KAMER- 24 februaril995
spronkelijkheid, noch het uitgesproken persoonlijk karakter van de uiTEKENINGEN EN MODELLEN- BENE- terlijke vorm (toegepaste kunst) (... ) ter
LUX-TEKENINGEN OF MODELLENWET- BEzake (kan) worden weerhouden"; dat
SCHERMING TEGELIJK DOOR DIE WET EN
het arrest met de woorden "uitgesproDOOR AUTEURSWET - VEREISTE - WERKken persoonlijk karakter" niets anBE GRIP.
ders doelt dan dat het werk een duiVoor de in art. 21 Benelux-Tekeningen of delijk kunstzinnig karakter moet
Modellenwet bedoelde bescherming uit vertonen;
hoofde van de Auteurswet is vereist dat de
Dat het arrest aldus de in het ontekening of het model kan worden aangemerkt als een werk, d.w.z. als een voort- derdeel aangewezen verdrags- en wetsbrengsel met een eigen, oorspronkelijk ka- bepalingen niet schendt;
rakter, dat het persoonlijk stempel van de
Dat het onderdeel niet kan worden
maker draagt, op het gebied van de toe- aangenomen;
gepaste kunst (1). (Art. 21 BeneluxTekeningen of Modellenwet.)

(1) Benelux-Gerechtshof, 22 mei 1987, zaakA
85/3, Screenoprints t. Citroen, Jurisprud. 1987,
blz. 13.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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24 februari 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Gryse en B-iitzler.
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24 februaril995

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN
HUUR- BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT
- ONREGELMATIGHEID- VERZET VAN DE
VERPACHTER- VORM.

De verpachter die tegen de bij art. 35 Pachtwet bepaalde bevoorrechte pachtoverdracht opkomt wegens onregelmatigheid van de overdracht of van de
kennisgeving ervan, kan dat doen bij
wijze van verzet (1). (Artt. 35 en 36
Pachtwet.)
(WELVAERT T. WELVAERT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0078.N)

HET HOF; -Gelet op het bestreden vonnis, op 27 november 1992 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent;
Over het eerste onderdeel van het tweede
middel, gesteld als volgt: schending van de
artikelen (... ), 34, 35, 36 en 37, § 1, van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
(boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, van het Burgerlijk Wetboek) zowel v66r als na de wijziging bij de wet van
7 november 1988, (... ),
doordat het bestreden vonnis van hervorming het verzet van eiser tegen de be(1) H. n'UnEKEM n'Acoz, Le bail a ferme et le
droit de preemption, Les Novelles, Droit cicil, t.
VI, vol. III, uitgave 1984, nr. 461.
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voorrechte pachtoverdracht van eerste aan
tweede verweerder en de opzegging van eiser niet gegrond verklaart en het incidenteel beroep van eiser om te zeggen voor
recht dat de kwestieuze gronden vrij ter
zijner beschikking zullen gesteld worden
zonder enige prijzij ofwelke vergoeding ook,
niet gegrond verklaart op de volgende gronden : "Wat het verzet betreft wordt aangehaald dat de pachtoverdracht niet voorafis
gegaan van de 'effectieve ingenottreding' en
derhalve fictief en nietig is en aileen is bedoeld om de verdeling tussen de partijen te
bei:nvloeden, te bemoeilijken en te vertragen ... De door eiser en vierde verweerster
aangehaalde gronden van verzet tegen de
pachtvernieuwing zijn niet terug te vinden in art. 37 pachtwet. Indien eiser en
vierde verweerster van oordeel waren dat
- zoals zij het steeds hebben laten blijken - niet voldaan was aan de voorwaarden voorgeschreven door de art. 34 en 35
pachtwet zodat de kennisgeving of pachtoverdracht onregelmatig was, hoefden zij
geen verzet aan te tekenen en de geldigheidsverklaring hiervan te vorderen nu een
onregelmatige kennisgeving of pachtoverdracht geen pachtvernieuwing tot gevolg kan hebben. Zij beschikten wel over de
mogelijkheid een rechtsvordering in te leiden waarbij aan de vrederechter kan gevraagd worden te zeggen voor recht dat de
pachtoverdracht geen pachtvernieuwing
voor gevolg heeft omdat zij niet voldoet aan
art. 34 en 35 pachtwet, waarbij de verpachter niet aan een termijn gebonden is.
(Eiser en vierde verweerster) hebben een
dergelijke vordering niet ingesteld voor de
vrederechter noch in graad van hoger beroep, hetgeen voldoende blijkt uit het dispositief van hun diverse conclusies; er is
immers een essentieel verschil tussen
verzetsprocedure tegen de pachtvernieuwing en een procedure wegens onregelmatige kennisgeving en/of pachtoverdracht ... Het verzet van (eiser en
vierde verweerster) kan derhalve niet geldig verklaard worden. Nog daargelaten de
betwistingen of (eiser) als medeeigenaar aileen opzegging kan geven en deze of de gegeven opzegging al dan niet slaat op het geheel van de exploitatie, dient vastgesteld
dat, gelet op de gevolgen van het niet gegrond verklaren van het verzet ten aanzien van de pachtvernieuwing, de door de
(eiser) gegeven opzegging niet geldig en van
waarde kan verklaard worden",
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terwijl, (... ), de pachter, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht geheel kan overdragen aan zijn afstammelingen overeenkomstig art. 34 pachtwet; dat
er van rechtswege pachtvernieuwing ontstaat ten voordele van de overnemer op
voorwaarde dat de pachter, binnen drie
maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de verpachter kennis geeft van
de pachtoverdracht overeenkomstig art. 35
pachtwet; dat die kennisgeving enkel geldig kan worden betekend na de effectieve
ingenottreding van het pachtgoed door de
overnemer; dat indien de kennisgeving
wordt betekend v66r de effectieve ingenottreding dan kan de verpachter om die reden tegen de pachtvernieuwing opkomen
door de vroegere en nieuwe pachter overeenkomstig art. 36 pachtwet te dagvaarden voor de vrederechter ten einde zijn verzet geldig te horen verklaren omdat de
voorwaarden van art. 35 pachtwet niet vervuld zijn; dat dit inderdaad als ernstige reden van verzet kan worden aanvaard ook
al is die reden niet opgesomd in art. 37
pachtwet; dat het verzet van eiser tegen de
pachtvernieuwing steunt op het feit dat de
pachtoverdracht niet vooraf is gegaan van
de effectieve ingenottreding; dat het bestreden vonnis echter ten onrechte beslist heeft dat dit verzet niet geldig kan verklaard worden omdat die grond van verzet
niet terug te vinden is in art. 37 pachtwet, omdat er een essentieel verschil bestaat tussen verzetsprocedure tegen de
pachtvernieuwing en een procedure wegens onregelmatige kennisgeving en omdat eiser enkel beschikte over de mogelijkheid een rechtsvordering in te leiden om te
zeggen voor recht dat de pachtoverdracht
geen pachtvernieuwing voor gevolg heeft
omdat zij niet voldoet aan de art. 34 en 35
pachtwet; dat het verzet van eiser op die
gronden niet ongeldig kon verklaard worden vermits eiser wel degelijk de verzetsprocedure kon instellen wegens miskenning van de voorwaarden van art. 34 of 35
pachtwet (schending van art. 34, 25 (lees :
35), 36, en 37, § 1, pachtwet); dater bovendien geen essentieel verschil bestaat
tussen de verzetsprocedure enerzijds en de
procedure wegens onregelmatige kennisgeving en/of pachtoverdracht anderzijds;
dat het verzet inderdaad zowel kan ingesteld worden om de redenen opgesomd in
art. 37 pachtwet als om reden dat de kennisgeving of de pachtoverdracht niet vol-
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doen aan de voorwaarden van art. 34 en 35
pachtwet (schending van art. 34, 35, 36 en
37, § 1, pachtwet) :

Overwegende dat de Pachtwet, zoals te dezen toepasselijk, bepaalt: 1. in
artikel 34, dat de pachter, zonder toestemming van de verpachter, zijn
pacht geheel kan overdragen aan zijn
afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot;
2. in artikel 35, dat, bij gebreke van
geldig verklaard verzet van de verpachter, ten voordele van de overnemer of de overnemers van rechtswege pachtvernieuwing ontstaat, op
voorwaarde dat de pachter of zijn
rechtverkrijgenden binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de verpachter kennis geven van de pachtoverdracht die de
pachter heeft gedaan aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen en
hem daarbij de namen, voornamen en
adres van de overnemer of overnemers
meedelen; 3. in artikel 36, dat de verpachter aan wie binnen de in artikel
35 bepaalde termijn kennis is gegeven van een overdracht, tegen de
pachtvernieuwing kan opkomen door
de vroegere en de nieuwe pachter, op
straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de overdracht, voor de vrederechter te dagvaarden, teneinde zijn verzet geldig te
horen verklaren en dat de vrederechter oordeelt of de redenen van verzet
ernstig en gegrond zijn en met name
of uit alle omstandigheden van de
zaak blijkt dat de verpachter de als redenen van zijn verzet bekendgemaakte
voornemens ten uitvoer zal brengen;
dat het voorts bepaalt dat wanneer het
verzet wordt toegelaten, de pacht niet
vernieuwd wordt en alleen de overdracht van de vroegere pacht gevolg
heeft; 4. in artikel 37, § 1, de redenen opgesomd worden die "uitsluitend" als ernstige redenen van verzet kunnen worden aanvaard;
Overwegende dat uit het geheel van
die bepalingen volgt dat de limitatieve opsomming van de ernstige redenen van verzet in artikel37, § 1, enkel betrekking heeft op de gevallen
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van een regelmatige pachtoverdracht
overeenkomstig artikel 34 waarbij de
bij artikel 35 bepaalde kennisgeving
regelmatig is gedaan en dat de verpachter die met toepassing van artikel 36 opkomt tegen de bij artikel 35
bepaalde bevoorrechte pachtoverdracht, zich daartoe kan beroepen op de onregelmatigheid van de
voomoemde pachtoverdracht of de onregelmatigheid van de in artikel 35
voorgeschreven kennisgeving;

Nr. 110
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Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste middel en het tweede onderdeel van het
tweede middel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

TEN VAN DE BELGISCHE STAAT- LASTEN
OVERGENOMEN DOOR RET GEWEST- VOORWAARDEN - MINISTERIEEL COMITE VOOR
VLAAMSE AANGELEGENHEDEN- MINISTERIEEL COMITE VOOR RET VLAAMS GEWEST- BERAADSLAGING- OVERLEG.

STEDEBOUW- RUIMTELIJKE ORDENING, PLAN VAN AANLEG- PLANSCHADE GEBRUIK WAARVOOR EEN GOED NORMAAL BESTEMD IS- BOUWGROND- NABIJHEID VAN
ANDERE WONINGEN.

1o Het Vlaamse Gewest is krachtens art. 1

van de wet van 5 maart 1984 alleen gehouden tot de fasten die voortvloeien uit
beslissingen of verbintenissen die vanaf
1 januari 1975, in de aangelegenheden
bedoeld in art. 6, §1, van de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980 zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van het
ministerieel comite voor Vlaamse aangelegenheden en van het ministerieel comite voor het Vlaamse Gewest, ingesteld
door de wet van 1 augustus 1974; die
wetsbepaling vereist dat er tussen de leden van het comite overleg werd gepleegd
maar niet dat het comite eenparig heeft
beslist. (Art. 1 wet 5 maart 1984.)

zo
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
24 februari 1995 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal -Advocaat: mr. Houtekier.

24 februari 1995

1o GEMEENSCHAP EN GEWEST- LAS-

zo
Overwegende dat het vonnis, door
de geldigheid van het verzet van eiser tegen de pachtvernieuwing af te
wijzen omdat het gegrond is op de in
artikel 35 van de Pachtwet gestelde
vereiste dat de overdracht de in dit artikel voorgeschreven kennisgeving
moet voorafgaan, en op grond daarvan ook de opzegging van eiser ongegrond te verklaren, de artikelen 34, 35,
36 en 37, § 1, van de Pachtwet
schendt;
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Voor de toepassing van art. 37 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
houdt de vereiste nabijheid van andere
woningen niet noodzakelijk in dat die woningen aan dezelfde kant van de weg gelegen moeten zijn. (Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) (1)
(VLAAMS GEWEST T. REYNTJENS E.A.)
ARREST

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 september 1989 en

(1) Zie Cass., 18 nov. 1994, A.R. nr. C.93.8352.N
(A. C., 1994, nr. 498) en noot 2.
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2 oktober 1991 door het Hofvan Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de wet van 5 maart 1984,
het Vlaamse Gewest aileen gehouden is tot de lasten 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 het ministerieel comite voor Vlaamse aangelegenheden
en van het ministerieel comite voor het
Vlaamse Gewest, ingesteld door de wet
van 1 augustus 1974;
Dat het Gewest aldus krachtens
deze wetsbepaling slechts gehouden is
tot de lasten uit het verleden, in zoverre tussen de leden van het comite
overleg plaats grijpt; dat die wets bepaling evenwel niet vereist dat het comite eenparig zou hebben beslist nopens de hem voorgelegde vraag;
Overwegende dat het arrest van 18
september 1989 vaststelt, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat te dezen het geschil een materie betreft die
tot de bevoegdheid van de gewesten
behoort en dat de litigieuze lasten
voortvloeien uit beslissingen na 1 januari 1975 genomen;
Dat het op grand van vermoedens
oordeelt dat er in het bevoegde comite overleg is geweest betreffende het
gewestplan; dat het zijn oordeellaat
steunen op de feitelijke gegevens dat
uit de notulen van het comite van 3
mei 1976 blijkt dat de leden van het
comite beslist hadden dat er over zulke
ontwerpen van koninklijk besluit
diende te worden beraadslaagd, dat de
inleiding tot het bedoeld koninklijk besluit melding maakt van het advies
dat door het comite is uitgebracht en
dat uit de notulen van de vergaderingen van 3 mei 1976, 29 september
1976, 8 november 1976 en 22 november 1976 blijkt dater werd beraadslaagd;
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Overwegende dat het arrest uit die
in hun samenhang beschouwde notulen afieidt dat er beraadslagingen
plaatsvonden, dat het aldus geen uitlegging geeft van de bewoordingen van
die notulen;
Dat het middel, in zoverre het miskenning van bewijskracht van de genoemde notulen aanvoert, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat het ministerieel comite eenparig moest beslissen en
dat de appelrechters die eenparigheid hadden moeten vaststellen, faalt
naar recht;
Overwegende dat het middel voor
het overige opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de appelrechters en in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appelrechters
in het arrest van 2 oktober 1991 het
betoog van eiser dat de bestemming
als parkgebied reeds hestand v66r dat
het gewestplan werd vastgesteld, verwerpt en beantwoordt met de redenen: 1. dat de "grand bij het Algemeen Plan van Aanleg van de
gemeente Oostduinkerke (K.B. van 26
mei 1952 gewijzigd bij K.B. van 29 januari 1963) was ondergebracht in het
'woongebied voor open bebouwing zone B- bestemd voor bebouwing,
aanpassing van nieuwe gebouwen aan
bestaande'; dat hij bij het Bijzonder
Plan van Aanleg 'Bad-Oost-Blekker'
(K.B. van 20 september 1952) was ingedeeld in 'zone D : strook voor open
bebouwingmet maximum twee verdiepingen, benedenverdiep inbegrepen"'; 2. dat "de omstandigheid dat het
bouwen zowel door het A.P.A. als door
het B.P.A. aan verschillende beperkingen was onderworpen (. .. ) niet afdoet (aan de rangschikking in een
bouwgebied)";
Dat het middel in zoverre feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat een vergoeding
voor planschade slechts verschuldigd
kan zijn voor zover de bestemming als
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bouwgrond vaststaat; dat de bestemming als bouwgrond slechts kan worden aangenomen indien de grand gelegen is in de nabijheid van andere
woningen, gelegen is aan een verkeersweg en technisch geschikt is voor bebouwing;
Dat, voor de toepassing van artikel 37 van de Stedebouwwet, de nabijheid van andere woningen niet
noodzakelijk inhoudt dat de andere
woningen waarvan sprake aan dezelfde kant van de weg gelegen moeten zijn;
Overwegende dat het arrest dat op
grand van feitelijke gegevens oordeelt
dat de percelen 326 en 327 in de nabijheid van andere woningen gelegen waren, de in het middel aangewezen wetsbepalingen, artikel97 (oud)
van de Grondwet uitgezonderd, niet
schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaalAdvocaten: mrs. De Gryse, Nelissen Grade,
Butzler.
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ving van de parochie (1). (Art. 3 keizerlijk decreet van 30 dec. 1809.)
(KERKFABRIEK SINT-MABTINUS T. GEYSKENSJ
ARREST

(A.R. nr. C.93.0140.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hofvan 22 juni 1984 (2);
Gelet op het bestreden vonnis, op 18
december 1992 op verwijzing in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3 en 62 van het
keizerlijk decreet van 30 december 1809
over de kerkfabrieken ("concernant les fabriques des eglises"),
doordat het bestreden vonnis, recht sprekende over de vordering van verweerster
tot schadevergoeding wegens miskenning
van het recht van voorkoop van haar
rechtsvoorganger wijlen Gustaaf Geyskens door de verkoop door eiseres van een
weide, na overwogen te hebben dat "de betwisting loopt over de vraag of betreffende
het kwestieuze perceel in 1972 reeds een
rechtsgeldige verkoop was tot stand gekomen in acht genomen het feit dat het perceel behoort tot het privaat domein van de
Kerkfabriek die als gedecentraliseerde
openbare instelling voor de vervreemding
van goederen onderworpen is aan vereisten gesteld in art. 62 van het Keizerlijk Decreet van 30.12.1809 ...", na vastgesteld of
althans niet weersproken te hebben dat de
bevolking van de parochie hoger was dan
5000 inwoners en dat de beslissing van
27.11.1992 (lees : 1972) was genomen door
een kerkraad bestaande uit 5 leden, het betoog van eiseres dat de door de Kerkraad
genomen beslissing d.d. 27.11.1992 (lees:
1972) waarbij besloten werd tot de verkoop uit de hand van het perceel over te
gaan, ongeldig was wegens onregelmatige samenstelling van de Kerkraad, verwerpt met de overwegingen a) dat voor de

KERKFABRIEK- KEIZERLIJK DECREET VAN
30 DECEMBER 1809 - SAMENSTELLING VAN DE
RAAD - AANTAL RAADSLEDEN.

In art. 3 van het keizerlijk decreet van 30
december 1809 op de kerkbesturen wordt
met het aantal zielen bedoeld het bevolkingscijfer van de territoriale omschrij-

(1) Circ. Min. v. Just. 1er Dir., 1er B., nr. 3501
van 14 dec. 1848; Circ. Min. v. Just ler Dir, 1er
B., nr. 3501 van 14 maart 1849; Circ. Min. v.
Just., 1e Bur., nr. 9725 van 24 maart 1873; V.
VANDERMOERE en J. DUJARDIN, Kerkbesturen, die
Keure, 1990, blz. 7.
(2) Niet gepubliceerd in A. C.
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toepassing van artikel 3 van het keizerlijk decreet, dat bepaalt dat in parochies
met een bevolking van 5000 of meer zielen de Raad bestaat uit negen leden, met
"zielen" bedoeld wordt niet alle inwoners
maar enkel "de personen die ... verbonden zijn of behoren tot de Kerkgemeenschap" en b) dat op 31.12.1974 de parochie een bevolking kende van 5.300
inwoners en de toen samengestelde Kerkraad ook geen negen leden telde en een andere beslissing van de Kerkraad dd.
7.10.1983 ook slechts werd genomen door
een 5 leden tellende Kerkraad,
terwijl, eerste onderdeel, het aantal zielen ("ames") waarvan sprake in artikel 3
van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 slaat op de totale bevolking van
de parochie, zodat een beperking tot een
deel van de bevolking niet aanvaardbaar is;
tweede onderdeel, de omstandigheid dat
latere beslissingen van 31.12.1974 en
7.10.1983 werden genomen door een minder dan negen leden tellende kerkraad de
onregelmatigheid van de beslissing van
17.11.1972 niet vermag te helen:

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat artikel 3 van het
keizerlijk decreet van 30 december
1809 op de kerkbesturen bepaalt dat
in de parochies waarin de bevolking
vijfduizend en meer zielen zal belopen, de raad zal samengesteld zijn uit
negen leden van het kerkbestuur, dat
de raad in al de andere parochies uit
vijfleden zal bestaan, dat de leden zullen aangenomen worden onder de
vooraanstaande burgers en katholiek zullen moeten zijn en de parochie bewonen;
Dat in die bepaling met het aantal
zielen wordt bedoeld het bevolkingscijfer van de territoriale omschrijving van de parochie;
Overwegende dat eiseres aanvoerde
dat de kerkraad onregelmatig was samengesteld bij de beraadslaging van
27 november 1972 waarop werd beslist tot onderhandse verkoop van de
door de rechtsvoorganger van verweerster gepachte weide zodat die verkoop nietig was; dat het vonnis beslist dat, voor het berekenen van het
aantalleden van de kerkraad, in het
voormelde artikel 3 onder zielen moet
worden verstaan "de personen die in
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de parochie wonend, verbonden zijn of
behoren tot de Kerkgemeenschap";
Dat het aldus artikel 3 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809
op de kerkbesturen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het tweede en het
derde middel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
24 februari 1995 - 1" kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Van Heeke en Bu.tzler.
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1o en 2° De vijfjarige verjaring uit art. 2277
B. W., die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, is niet toepasselijk op een niet periodiek weerkerende schuld. (Art. 60 wet
28 dec. 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen.)
3° De verjaringstermijn bepaald in art. 16,
§§ 2 en 3, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen is niet van toepassing op de
vordering tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid bedoeld in art. 60 wet 28 december 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen.
(Art. 2277 B.W.)
(BRAUWERS
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0095.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 april1994 door het
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 2262, 2277, van
het Burgerlijk Wetboek, 60, 61, 64, 67, van
de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, gewijzigd bij
de wetten van 31 juli 1984, 4 augustus
1986, 7 november 1987 en 30 december
1988, 16, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 3 december 1984,
doordat het bestreden arrest van bevestiging eiser veroordeelt tot het betalen aan
verweerder van het bedrag van 954.715 fr.
op volgende gronden. 1. r Eiser voert aan
dat de vordering van verweerder veijaard
was op 1 januari 1990 krachtens artikel16,
§ 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 1.2° Naar
luid van voormeld artikel 16, § 2 van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
veijaart de vordering van de in dit besluit
voorziene bijdragen na vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op het
jaar waarvoor zij verschuldigd zijn. De vordering van verweerder betreft geen bijdragen, bepaald in het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967, maar is gestoeld op de wet
van 28 december 1983 houdende fiscale en
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begrotingsbepalingen, hoofdstuk III - bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid.
Het meervermelde artikel 16, § 2 vindt derhalve, mede ook om redenen door de eerste rechter aangehaald, die hier worden beaamd en hernomen, te dezer geen
toepassing. 1.3° De bijzondere bijdrage voor
sociale zekerheid wordt beschouwd als een
persoonlijke bijdrage, die verschuldigd is in
uitvoering van de sociale wetgeving (artikel67, alinea 1, van de wet van 28 december 1983). De bijzondere bijdrage heeft dus
het karakter van een sociale bijdrage; er
kan hoogstens sprake zijn van "een analogie met de fiscale lasten" (cfr. Wetsontwerp houdende fiscale en begrotingsbepalingen, Verslag van de Commissie voor
de begroting, uitgebracht door de heer Denijs, Gedr.St., Kamer, 1983-1984, nr. 15/
758,77). De opwerping van eiser, dat desgevallend de artikelen 258-263 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen toepasselijk zijn, is niet steekhoudend. 1.4° De
veijaring in gemeen recht bedraagt 30 jaar;
deze termijn is toepasselijk tenzij uitdrukkelijk een kortere veijaringstermijn wordt
bepaald. De wet van 28 december 1983 bevat geen bepalingen in verband met de verjaring van de invordering van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. De
bijzondere bijdrage is niet een periodieke
schuld als bedoeld in artikel2277 B.W.; zij
is immers niet een schuld die prestatie of
inkomsten tot voorwerp heeft, en is slechts
verschuldigd in zoverre het belastbaar inkomen, een wisselvallig gegeven, in de
aanslagjaren 1983 tot 1989 een bepaald bedrag overschrijdt. De eerste rechter heeft
terecht beslist dat de vordering tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid veijaart na 30 jaar;

terwijl, eerste onderdeel, nu de wet van 28
december 1983 houdende instelling van de
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid geen bepalingen bevat in verband met
de invordering van deze bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, de verjaring van de vordering tot betaling van de
bijzondere bijdrage onder toepassing valt
van artikel16, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit nr. 30 van 27 juli 1967 houdend inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen; dat deze vordering derhalve
verjaart met de duur van 5 jaar te rekenen vanaf het jaar dat de bijdrage verschuldigd is en niet met de duur van 30
jaar; dat immers deze bijzondere bijdrage
voor de sociale zekerheid het karakter heeft
van een persoonlijke bijdrage in uitvoering van de sociale wetgeving, zoals bepaald door de wettekst zelf, en de wijze van
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berekening daaraan geen afbreuk doet; dat
bij gebreke aan bijzondere bepaling de verjaring voorzien bij artikel16, §§ 2 en 3, van
het koninklijk besluit nr. 30 van 27 juli
1967, dat een algemene draagwijdte heeft
t.o.v. de zelfstandigen, dient toegepast te
worden (schending van art. 60, 61, 64, 67,
van de wet van 28 december 1983, 1, 2, 16,
§§ 2 en 3, van het K.B. nr. 38 van 27 juli
1967, 2262, BW),
tweede onderdeel, de bijzondere bijdrage
voor de sociale zekerheid, op grond van artikel 61 van de wet van 28 december 1983,
volgens de erin bepaalde grenzen en percentages van het belastbaar inkomen van
eiser van elk aanslagjaar vastgesteld wordt,
hetgeen inhoudt dat de bijdragen verschuldigd zijn per jaar en in principe eveneens
per jaar betaalbaar zijn; dat krachtens artikel 2277 B.W. in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het j aar of bij kortere termijnen ve:rjaart door verloop van vijf
jaar, zodat deze verjaring van vijfjaar op
deze bijzondere bijdrage toepasselijk is; dat
het feit dat, ingeval van lagere inkomsten, geen bijdrage vereist is, aan de toepassing van deze verjaring geen afbreuk
doet (schending van art. 60, 61, van de wet
van 28 december 1983, 2262, 2277, B.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de verjaringstermijn, bepaald in artikel16, §§ 2 en 3,
van het koninklijk besluit nr. 38 Sociaal Statuut Zelfstandigen, blijkens de
bewoordingen van die bepalingen, toepasselijk is op de vordering tot betaling van de in dat besluit bepaalde bijdragen en op de terugvordering van
die bijdragen die ten onrechte zijn betaald;
Dat uit die bepalingen, inzonderheid uit hun strekking, volgt dat die
verjaringstermijn niet toepasselijk is
op de vordering tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, bedoeld in artikel 60 van de wet
van 28 december 1983 houdende
fiscale- en begrotingsbepalingen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bepalingen van
artikel 2277 van het Burgerlijk Wet-
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hoek, volgens welke interest van geleende sommen, en, in het algemeen,
al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of
bij kortere termijnen, door verloop van
vijfjaren verjaart, in beginsel toepassing vinden telkens wanneer de schuld
prestaties of inkomsten tot voorwerp
heeft die op voormelde wijze betaalbaar zijn;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de door verweerder gevorderde bijzondere bijdrage slechts verschuldigd is in zoverre het belastbaar
inkomen, een wisselvallig gegeven, een
bepaald bedrag overschrijdt;
Dat het arrest aldus oordeelt dat de
vordering van verweerder geen periodiek weerkerende schuld betreft en de
beslissing, dat die schuld niet onder
artikel2277 van het Burgerlijk Wethoek valt, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos"
ten.
27 februari 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Simont.
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Uit de artt. 8 en 9 K.B. 6 juli 1987 (1) volgt
dat gegeuens welke de toe kenning of de
verhoging van de tegemoetkoming van de
gehandicapten rechtvaardigen maar die
ten tijde van de toekenning van het recht
op tegemoetkoming door de administratie niet bekend waren, slechts aanleiding kunnen geven tot een nieuwe aanvraag (2).
(BELGISCHE STAAT- MIN. VOOR SOCIALE INTEGRATIE T. VLEMINCX)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0098.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april1994 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding 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,
doordat het Arbeidshof, recht sprekende
over het beroep van verweerster tegen de
beslissing waardoor haar de tegemoetkomingen met ingang van 1 september 1989
werden geweigerd, na vastgesteld te hebben dat het gezamenlijk belastbaar inkomen in 1987 588.980 F en in 1989 438.688
F bedraagt, zodat de inkomsten van verweerster en haar echtgenoot in 1989 meer
dan 20 pet. lager waren dan in het
referentiejaar 1987, en na overwogen te
hebben dat "indien zich wijzigingen voordoen tussen de aanvraag, de eerste
ingangsdatum en de beslissing, die de toekenning en het bedrag der tegemoetkomingen kunnen be'invloeden, dienen de
rechten op verschillende opeenvolgende
ingangsdata beoordeeld. Een nieuwe aanvraag is daartoe niet vereist", beslist dat de
wijziging van het inkomen geen aanleiding kan geven tot toekenning van een hogere tegemoetkoming vanaf 1 september
1989 maar wel vanaf 1 januari 1990,
(1) In de oorspronkelijke versie.
(2) Zie : Cass., 19 dec. 1994, A.R. nr.
S.94.0066.N (A. C., 1994, nr. 566); Cass., 14 dec.
1992, A.R. nr. 8017 (A. C., 1991-92, nr. 790).
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terwijl, overeenkomstig artikel 8 § 1 van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987, v66r
de toekenning van de tegemoetkomingen
als inkomen in aanmerking 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 aanvraag wordt ingediend; artikel
9 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt
dat, wanneer v66r de ingangsdatum van de
tegemoetkoming, de gegevens inzake inkomen gewijzigd zijn, rekening wordt gehouden met de nieuwe toestand voor zover de wijziging van het inkomen minstens
20 pet. bedraagt; het belastbaar inkomen
van het jaar van de aanvraag pas na het
verstrijken van het jaar kan worden vastgesteld en vergeleken met het belastbaar
inkomen van twee jaar v66r dat van de
aanvraag; het inkomen van het jaar waarin
de tegemoetkoming ingaat de in voormeld
artikel 9 bedoelde gegevens inzake inkomen niet kan wijzigen v66r de ingangsdatum van de tegemoetkoming; 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;
daaruit voortvloeit dat het belastbaar inkomen van het tweede jaar v66r de aanvraag aileen kan worden vervangen door
een ander belastbaar inkomen dat v66r de
aanvangsdatum van de tegemoetkoming is
vastgesteld en gekend door een aanslagbiljet; zo de aanvrager wil dat wel rekening wordt gehouden met het inkomen van
het jaar van de ingangsdatum van de tegemoetkoming, hij daartoe de herziening
van de beslissing moet aanvragen overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk besluit, 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, in het
stadium van de betwisting van een beslissing over een aanvraag, de arbeidsgerechten dienen rekening te houden met
alle pertinente gegevens die hun worden
voorgelegd in de loop van het geding en
door op die grondslag te beslissen dat de
vordering van verweerster in die mate gegrond is dat met ingang van 1 januari 1990
de tegemoetkomingen dienen berekend rekening houdend met de bestaansmiddelen van het gezin van het jaar 1989, alle in
het middel aangeduide wetsbepalingen
schenden:
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Overwegende dat, krachtens artikel 8, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, voor de toekenning van de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming als inkomen in aanmerking komt het in het eerste lid van
die paragraaf omschrevel! belastbaar
inkomen van het tweede Jaar dat aan
het jaar voorafgaat in de loop waarvan de aanvraag wordt ingediend; dat
dit inkomen voorkomt op het aanslagbiljet dat wordt afgeleverd door de administratie der directe belastingen;
Dat artikel9 van hetzelfde koninklijk besluit, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat, wanneer voor
de ingangsdatum van de tegemoetkoming, de gegevens in~ake burgerlijke
staat, de samenstellmg 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 desgevallend wordt aangepast, voor zover de
wijziging van dit inkomen minstens 20
pet. bedraagt;
Overwegende dat het belastbaar inkomen van het jaar van de aanvraag
om tegemoetkoming pas 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; 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;
Overwegende dat weliswaar blijkens artikel19 van hetzelfde konink-
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lijk besluit het recht op tegemoetkoming niet noodzakelijk door eiser moet
worden toegekend op de eerste dag
van de maand volgend op de datum
van de indiening van de aanvraag;
Dat eiser evenwel moet beslissen op
grond van gegevens die hij bij het nemen van zijn beslissing kent;
Dat uit de voormelde artikelen 8 en
9 volgt dat andere gegevens welke de
toekenning of verhoging van de tegemoetkoming rechtvaardigen, slechts
aanleiding kunnen geven tot een
nieuwe aanvraag;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de gegevens over het belastbaar inkomen van
1989 niet aan eiser maar aan het
arbeidsgerecht werden overgelegd in
de loop van het geding;
Overwegende dat de appelrechters
de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 schenden,
door te oordelen dat zij met de voormelde gegevens rekening moeten houden, en dat, gelet op die gegevens, een
latere ingangsdatum van de tegemoetkoming kan worden vastgesteld, zonder dat daartoe een nieuwe aanvraag
vereist is;
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; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
27 februari 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Heeke.
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1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
- DAGVAARDING- TERMIJN- WERKDAGBEGRIP.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
- DAGVAARDING- TERMIJN- BEREKENING.

3° DAGVAARDING- SOCIALE ZAKEN- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE BESCHERMDE WERKNEMERS- ONTSLAG OM
DRINGENDE REDEN VOORZITTER
ARBEIDSRECHTBANK- TERMIJN- BEREKENING.

4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
- DAGVAARDING- 'IERMIJN- VERVAL.

5o VORDERING IN RECHTE -

SOCIALE
ZAKEN - PROCESHANDELING - EXCEPTIE
VAN NIETIGHEID- VERVALTERMIJN- DAGVAARDING- VOORZITTER ARBEIDSRECHTBANK- BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN.

6° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
BESCHIKKING VOORZITTER ARBEIDSRECHTBANK- GEEN VERZOENINGPROCESHANDELING- EXCEPTIE VAN NIETIGHEID- VERVAL- DEKKING- GEVOLG.

7o VORDERING IN RECHTE - sociALE
ZAKEN - PROCESHANDELING - EXCEPTIE
VAN NIETIGHEID- VERVAL- BESCHERMDE
WERKNEMERS- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- VOORZITTER ARBEIDSRECHTBANKBESCHIKKING- GEEN VERZOENING -AARDGEVOLG.

1o Het woord "werkdag" uit art. 6 van de

wet van 19 maart 1991 betreffende de
ontslagregeling voor beschermde werknemers moet worden begrepen in de gebruikelijke betekenis van het woord in het
arbeidsrecht en slaat aldus oak op zaterdagen.
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2° en 3° Art. 6 van de wet van 19 maart
1991 betreffende de ontslagregeling voor
beschermde werknemers is niet onverenigbaar met art. 52 Ger. W. tenzij in zoverre voor de berekening van de termijn
geen rekening mag worden gehouden met
de zondagen en de wettelijke feestdagen
(1).

4° en 5° De termijn van art. 6 van de wet
van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers is
een termijn die is voorgeschreven op
straffe van verval.
6° en 7o De beschikking genomen door de
voorzitter van de arbeidsrechtbank tijdens de rechtspleging bedoeld in de artt.
7 en 8 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers, waarbij hij vaststelt dat er geen verzoening is, is niet van
die aard dat zij het verval kan dekken als
bepaald in art. 864 Ger. W.
(STIERS T. HOUDENAERT)
ARREST

(A.R. nr. S.94.013l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juli 1994 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
"schending van de artikelen 2, 47.2", 48, 49,
52 en 52, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970, 2, § 1,
6 en 7, 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden, 35, van de wet
van 3 juli 1978, betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van
18 juli 1985,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eisers q.q. ten einde
de eerder door de N.V. Barro Manufacturing lastens eerste verweerder krachtens
aangetekend schrijven van 23 maart 1994
(1) Zie : Cass., 22 nov 1993, A.R. nrs.
S.93.0047.N en S.93.0048.N, Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (A. C., 1992-93, nr. 478).
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vastgestelde dringende reden te erkennen, onontvankelijk verklaart op grand 'dat
luidens art. 6 van de Wet van 19 maart
1991 de dagvaarding dient betekend te worden binnen 3 werkdagen na de beslissing
van de Voorzitter over de schorsing van de
arbeidsovereenkomst; dat luidens art. 48
Ger.W. de termijnen voor het verrichten van
de proceshandelingen onderworpen zijn aan
de regels van dit hoofdstuk van het Gerechtelijk Wetboek, tenzij de wet anders bepaalt; dat krachtens art. 52 Ger.W. determijn alle dagen omvat, ook de zaterdag, de
zondag en de wettelijke feestdagen; dat van
deze regel wordt afgeweken door art. 6 van
de Wet van 19 maart 1991, dat spreekt over
werkdagen en niet over kalenderdagen, zoals het Gerechtelijk Wetboek; dat het begrip 'werkdag' niet omschreven wordt door
het Gerechtelijk Wetboek, zoals (eisers q.q.)
terecht opwerpen; dat in casu dit begrip
dient te worden uitgelegd in het raam van
de Wet van 19 maart 1991 en de context
van het sociaal recht in het algemeen; dat
meer specifiek de termijn van 3 werkdagen refereert naar dezelfde termijn, vermeld in art. 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet; dat in het raam hiervan alle dagen van de week, met uitzondering van feestdagen en zondagen, als
werkdagen dienen te worden beschouwd;
dat dit dus ook geldt voor de zaterdag en
voor elke gewone inactiviteitsdag in de onderneming; dat ook het door (eisers q.q.)
aangehaalde cassatiearrest van 22 november 1993 impliciet doch duidelijk stelt dat
de zaterdag als een werkdag moet worden beschouwd vermits dit arrest stelt dat,
als de laatste dag van de termijn een zaterdag is, de vervaldag moet worden verplaatst naar een andere werkdag; dat (verweerders) opmerken dat in de ganse
context van het sociaal recht de zaterdag
als een werkdag beschouwd wordt; dat de
toepasselijkheid van art. 53, Ger.W. op de
termijn van 3 werkdagen, voorgeschreven door art. 6 van de Wet van 19 maart
1991, hieraan geen afbreuk doet en noch dit
artikel53 Ger.W., noch enige andere bepaling van dit Wetboek stelt dat een zaterdag, die valt tijdens een wettelijk bepaalde termijn, deze termijn van
rechtswege zou verlengen met een dag; dat
in casu de eerste werkdag na de beschikking van 1 april1994, zaterdag 2 april 1994
was, de tweede werkdag dinsdag 5 april
1994 en de derde werkdag woensdag 6 april
1994; dat de dagvaarding op donderdag 7
april betekend werd en derhalve plaatsvond buiten de door de wet voorgeschre-
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ven termijn, zodat de dagvaarding buiten
de wettelijke termijn van 3 werkdagen betekend werd",

terwijl, de werkgever die bij zijn voornemen blijft om een personeelsafgevaardigde wegens dringende reden te
ontslaan, ingevolge art. 6 van de Wet van
19 maart 1991 verplicht is de zaak bij de
Voorzitter van de Arbeidsrechtbank aanhangig te maken volgens de vormen van
het kort geding binnen drie werkdagen na
de dag waarop de Voorzitter van de
Arbeidsrechtbank de bij art. 5, § 3 van de
Wet van 19 maart 1991 bedoelde beslissing genomen heeft; dat het aanhangig rnaken van de zaak bij de Voorzitter van de
Arbeidsrechtbank volgens de vormen van
het kort geding, een proceshandeling is; dat
de termijnen voor het verrichten van de
proceshandelingen krachtens art. 2 en 48
Ger.W. onderworpen zijn aan de art. 52 en
53 Ger.W. behoudens wanneer deze termijnen geregeld werden door wetten waarvan de toepassing niet verenigbaar is met
de bepalingen van het Gerechtelijk Wethoek; dat de art. 52 en 53 Ger.W. derhalve
van toepassing zijn op de berekening van
de termijn van drie werkdagen van art. 6
van de Wet van 19 maart 1991 tenzij deze
wet anders bepaalt; dat de zaterdag geen
werkdag is in de zin van art. 52 en 53
Ger.W. en evenmin in de zin van art. 47.2°
Ger.W. en derhalve niet meetelt voor de berekening van de termijn van drie werkdagen vermits art. 6 van de Wet van 19 maart
1991 op dit punt geen afwijkende regeling inhoudt en niet onverenigbaar is met
die bepalingen van het Gerechtelijk Wethoek; dat de toepassing van art. 52 Ger.W.
enkel onverenigbaar is met art. 6 van de
Wet van 19 maart 1991 in zoverre de termijn volgens art. 52 Ger.W. alle dagen omvat en de termijn van art. 6 van de Wet van
19 maart 1991 alleen werkdagen; dat deze
laatste termijn derhalve bestaat uit drie
werkdagen, met uitsluiting van de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen; dat het bestreden arrest derhalve ten
onrechte beslist heeft dat de zaterdag dient
beschouwd als een werkdag en dat de eerste werkdag na de bij art. 5, § 3 van de Wet
van 19 maart 1991 bedoelde beslissing, zaterdag 2 april1991 was; dat immers de eerste werkdag na de beschikking van vrijdag 1 april 1991, dinsdag 5 april was
vermits maandag 4 april1994 paasmaandag en dus een feestdag was; dat het bestreden arrest derhalve ten onrechte beslist heeft dat de dagvaarding op donderdag
7 april 1994 buiten de wettelijke termijn

~============~
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van drie werkdagen betekend werd (scherrding van art. 2, 47.2, 48, 49, 52, 53, van het
Ger.W., 2, § 1, 6, en 7, van de Wet van 19
maart 1991, 35, van de Wet van 3 juli
1978),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft :
Overwegende dat, krachtens artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek,
de termijn wordt gerekend vanaf de
dag na die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en
omvat alle dagen, ook de zaterdag, de
zondag en de wettelijke feestdagen;
Dat die bepaling toepasselijk is op
de berekening van de termijnen voor
het verrichten van proceshandelingen;
dat, in de grenzen van artikel 2 van
het Gerechtelijk Wetboek, zij toepasselijk is op alle rechtsplegingen;
Overwegende dat artikel 6 van de
wet van 19 maart 1991 bepaalt dat de
werkgever de zaak bij de voorzitter
van de arbeidsrechtbank binnen drie
werkdagen na de dag waarop de voorzitter de bij artikel 5, § 3, bedoelde beslissing heeft genomen, aanhangig
moet maken; dat het woord werkdag
moet worden begrepen in de gebruikelijke betekenis van het woord in het
arbeidsrecht en aldus ook slaat op zaterdagen;
Dat artikel 6 van de wet van 19
maart 1991 met het genoemde artikel 52 niet onverenigbaar is, tenzij in
de mate voor de berekening van de
termijn geen rekening mag worden gehouden met de zondagen en de wettelijke feestdagen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. de beschikking van de
voorzitter van de rechtbank genomen
werd op vrijdag 1 april 1994; 2. 2 april
een zaterdag was; 3. de tweede werkdag op dinsdag 5 april en de derde
werkdag op 6 april viel; dat het oordeelt dat de op donderdag 7 april betekende dagvaarding laattijdig was;
Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 48, 49, 50,
eerste lid, 731, tweede lid, 734, 860, 862, §
1, 1° en § 2, 864, en 1046, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van
12 mei 1971 en 3 augustus 1992, 2, § 1, 6,
7 en 8 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling van de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, 35, van de Wet
van 3 juli 1978, betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van
18 juli 1985,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eisers q.q. ten einde
de eerder door de N.V. Barro Manufacturing lastens eerste verweerder krachtens
aangetekend schrijven van 23 maart 1994
vastgestelde dringende reden te erkennen, onontvankelijk verklaart op grond 'dat
de termijn van art. 6 van de Wet van 19
maart 1991 een vervaltermijn is zoals bedoeld bij art. 862, § 1, r Ger.W., zodat overeenkomstig art. 862, § 2, Ger.W. de nietigheid of het verval door de rechter zelfs
ambtshalve dient te worden uitgesproken; dat art. 864 Ger.W. tweede lid, in zoverre in casu van toepassing, veronderstelt dat voorafgaandelijk enig vonnis zou
tussengekomen zijn waarbij de rechter gehouden was zich uit te spreken over kwestieus geschil, zonder dat partijen de nietigheid van proceshandeling zouden
voorgedragen hebben of de rechter deze
ambtshalve heeft vastgesteld; dat de beschikking van de Voorzitter van de
Arbeidsrechtbank te Mechelen van 14 april
1994 geen vonnis is in de zin van art. 864
Ger.W., vermits hij overeenkomstig art. 8
van de Wet van 19 maart 1991 partijen enkel dient te horen met betrekking tot de
verzoeningsprocedure, en hij, bij vaststelling van niet verzoening, de verwijzing naar
een kamer van de Arbeidsrechtbank doet,
hetgeen een maatregel van inwendige administratie is in uitvoering van een voorgeschreven procedure; dat de latere beschikking van 26 april 1994, welke
benaming men er oak aan geeft, en die de
termijnen bepaalt voor het neerleggen van
stukken en conclusies, geen beslissing is
waarmede de rechter een geschil beslecht,
zodat dit evenmin een vonnis is in de zin
van art. 864 Ger.W.; dat derhalve de nietigheid niet gedekt werd door enig tussengekomen vonnis; dat de vordering, ingeleid door (eisers q.q.) op 7 april1994, niet
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ontvankelijk was wegens laattijdigheid en
het hoger beroep ongegrond is",
terwijl, eerste onderdeel, de werkgever die
bij zijn voornemen blijft om een personeelsafgevaardigde wegens dringende reden te ontslaan, ingevolge art. 6 van de Wet
van 19 maart 1991 verplicht is de zaak bij
de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank aanhangig te maken volgens de vormen van
het kort geding binnen drie werkdagen na
de dag waarop de Voorzitter van de
Arbeidsrechtbank de bij art. 5, § 3, van de
Wet van 19 maart 1991 bedoelde beslissing genomen heeft; dat deze termijn door
de wet niet voorgeschreven is op straffe van
verval; dat de wet inderdaad niet voorschrijft dat een te laat ingestelde vordering niet toelaatbaar zou zijn of dat de
werkgever in dat geval het recht verliest
om de zaak bij de Voorzitter van de
Arbeidsrechtbank aanhangig te maken; dat
bovendien termijnen die wel op straffe van
verval voorgeschreven zijn, niet bij analogie mogen uitgebreid worden tot termijnen die niet op straffe van verval voorgeschreven zijn; dat het bestreden arrest dat
ook ten onrechte beslist heeft dat de termijn van art. 6 van de Wet van 19 maart
1991 een vervaltermijn is zoals bedoeld bij
art. 862, § 1, r, Ger.W. zodat overeenkomstig art. 862, § 2, Ger.W., de nietigheid of
het verval deor de rechter zelfs ambtshalve dient te worden uitgesproken (scherrding art. 2, 48, 49, 50, eerste lid, 860, 861,
862, § 1, r en § 2, Ger.W., 2, § 1, 6, 7, Wet
19 maart 1991, 35, Wet 3 juli 1978),
tweede onderdeel, verval en nietigheid als
bepaald in art. 862, Ger.W gedekt zijn wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak,
behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder
dat het verval of de nietigheid door de partij is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken; dat indien de
termijn van drie werkdagen binnen dewelke de werkgever verplicht is de zaak bij
de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank aanhangig te maken door art. 6 van de Wet
van 19 maart 1991 op straffe van verval
zou voorgeschreven zijn en indien de dagvaarding van 7 april 1994 zou betekend zijn
na die termijn, dan is het verval wegens
laattijdigheid in ieder geval gedekt door de
beschikking die op tegenspraak gewezen
werd door de Voorzitter van de
Arbeidsrechtbank te Mechelen op 14 april
1994 en waarin overeenkomstig art. 8 van
de Wet van 19 maart 1994 vastgesteld werd
dat partijen niet konden verzoend worden; dat immers de verplichte poging tot
verzoening integrerend deel uitmaakt van
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de procedure en dat de beschikking waarin
de Voorzitter melding maakt dat de partijen niet konden verzoend worden na de
partijen te hebben gehoord en te hebben
vastgesteld dat er geen akkoord tussen hen
mogelijk is, geen maatregel van inwendige aard inhoudt (schending van art. 2, 48,
49, 50, eerste lid, 731, tweede lid, 734, 860,
862, § 1, 1° en § 2, 864, en 1046 Ger.W., 2,
§ 1, 6, 7 en 8, Wet 19 maart 1991, 35, Wet
3 juli 1978),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de bewoordingen van artikel 6 van de wet van 19
maart 1991 blijkt dat de werkgever de
zaak slechts op een geldige wijze bij de
voorzitter van de arbeidsrechtbank
aanhangig kan maken, indien hij dit
doet binnen de termijn die door dit artikel is voorgeschreven; dat derhalve
die termijn op straffe van verval is
voorgeschreven; ·
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 864 van het Gerechtelijk Wetboek,
verval en nietigheid pas gedekt zijn
wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een
maatregel van inwendige aard inhoudt, is gewezen zonder dat het verval of de nietigheid door de partij is
voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken;
Dat de beschikking genomen door de
voorzitter van de rechtbank tijdens de
rechtspleging bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de wet van 19 maart
1991 waarbij hij vaststelt dat er geen
verzoening is, niet van aard is het verval te dekken; dat het verval immers
slechts voor het eerst door de verweerder of door de rechtbank kan worden
opgeworpen nadat de zaak naar de
arbeidsrechtbank is verwezen door de
voorzitter;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
27 februari 1995 - a• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.
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27 februari 1995

BESTAANSMINIMUM -

TERUGVORDERING- TOEKENNING- HERZIENING- INTREKKING - AANGIFTEVERPLICHTING AARD.

De aangifteverplichting bedoeld in art. 7,
§ 2, Bestaansminimumwet is geen voorwaarde voor toe kenning of behoud van
het bestaansminimum, maar een verplichting die de betrokkene wordt opgelegd opdat het centrum voor maatschappelijk welzijn han nagaan of er al dan
niet grand is tot herziening of in trekking van het bestaansminimum.
(VERVALLE T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE GENT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.94.01a2.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1994 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste onderdeel van het tweede
middel, gesteld als volgt : schending van artikelen 1, § 1, 6, vooraleer het werd gewijzigd door artikel1a van de wet van 12 januari 199a, en dat overeenstemt met het
huidige artikel6, § 1, 7, §§ 1 en 2, (... ), 1a,
in het bijzonder het eerste lid, 14, in het bijzonder het eerste lid (... ) en 16, § 1 van de
wet van 7 augustus 1974 tot instelling van
het recht op het bestaansminimum,
doordat het aangevochten arrest beslist dat eiser in de periode van 1 juni tot
ao september 1990 niet gerechtigd was op
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het bestaansminimum, op de volgende
gronden: "overeenkomstig artikel 1, § 1,
eerste alinea Bestaansminimumwet heeft
iedere Belg (. .. ) die geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch in staat is deze
hetzij door eigen inspanningen, hetzij op
een andere manier te verwerven, recht op
een bestaansminimum; in strijd met wat hij
voorhoudt, dient (eiser) in de periode van
juni tot en met september 1990 wel degelijk beschouwd te worden als de exploitant van cafe 't Hoeksen te Gent; het is niet
omdat geen effectieve inkomsten zouden
zijn gerealiseerd, of omdat het een 'uitbating op proef betrof, dater geen exploitatie zou geweest zijn; in beginsel is het uitoefenen van een activiteit, ook als
zelfstandige, niet incompatibel met het aanvragen van het bestaansminimum; artikel14 K.B. ao oktober 1975 houdende het
algemeen reglement betreffende het bestaansminimum, voorziet overigens dat
wanneer een aanvrager een beroepsarbeid
verricht, er rekening moet worden gehouden met zijn loon of beroepsinkomen; nochtans had (eiser), vooraleer te starten met
deze activiteit, er spontaan en onmiddellijk aangifte van moeten doen, overeenkomstig artikel 7, § 2 Bestaansminimumwet, gelet op het feit dat dit gegeven een
weerslag kon hebben op het hem toegekend bedrag; nu dergelijke aangifte, niet
werd gedaan, heeft (eiser) in de bewuste periode (eerste verweerder) niet de mogelijkheid geboden om, aan de hand van de
nieuwe gegevens, nate gaan ofhij vanaf 1
juni 1990 langer gerechtigd was op het bestaansminimum; het argument van (eiser), dat (eerste verweerder) het bewijs zou
moeten leveren dat hij voldoende inkomsten had uit een zelfstandige activiteit, kan
niet aanvaard worden; door te verzuimen
onmiddellijk aangifte te doen van de zelfstandige activiteit heeft (eiser) een 'vergoedbaarheidsvoorwaarde' overtreden en
het precies onmogelijk gemaakt voor (eerste verweerder) naderhand nog nate gaan
ofhij in de periode vanjuni tot en met september 1990 aan de toekenningsvoorwaarden voldeed; terecht heeft de eerste rechter dan ook aangenomen dat (eiser)
in die periode niet gerechtigd was op het
bestaansminimum; ( ... )ten onrechte beklaagt (eiser) zich over de omvang van de
hem opgelegde sanctie; (eerste verweerder) heeft immers klaarblijkelijk en terecht, geen sanctie opgelegd in de zin van
artikel 16, § 1, r Bestaansminimumwet,
doch integendeel toepassing gemaakt van
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artikel14, eerste alinea Bestaansminimumwet op grond waarvan onverschuldigd betaald bestaansminimum naderhand teruggevorderd wordt",
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel 1, § 1, van de wet op het bestaansminimum, iedere Belg die geen toereikende
bestaansmiddelen heeft, noch in staat is
deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere marrier te verwerven,
recht heeft op een bestaansminimum, artikel6, vooraleer het werd gewijzigd bij de
wet van 12 januari 1993, en thans artikel6, § 1, bepaalt dat de betrokkene voor
de toekenning en het behoud van het bestaansminimum blijk moet hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondsheids- of
billijkheidsredenen onmogelijk is; dat hij
zijn rechten moet laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de
Belgische of buitenlandse sociale wetgeving; en tenslotte dat van hem kan worden gevergd dat hij zijn rechten laat gelden op onderhoudsgeld vanwege daartoe
gehouden personen, voorzover het gaat om
zijn echtgenoot en ascedenten en descendenten in eerste graad; overeenkomstig artikel 7, § 1, het bestaansminimum op aanvraag van de betrokkene of ambtshalve
wordt toegekend, herzien of ingetrokken
door het bevoegde openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn; artikel 7, § 2 de
betrokkene oplegt om, met het oog op de
herziening of de intrekking, onmiddellijk
aangifte te doen van elk nieuw gegeven dat
een weerslag kan hebben op het hem toegekend bedrag; artikel16, § 1 voorziet in
een mogelijke sanctie van weigering of
schorsing van het recht op een bestaansminimum, indien de betrokkene verzuimt
bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij
het bestaan kende, en artikel13, eerste lid
en 14 voorschrijven dat het bestaansminimum op de betrokkene wordt verhaald in
geval van verzuim van zijnentwege zoals
bedoeld in artikel 16, inzoverre het bestaansminimum onverschuldigd zou zijn
uitbetaald; uit de samenlezing van deze
wettelijke bepalingen volgt dat, voor de toekenning of het behoud van een bestaansminimum, drie voorwaarden vervuld moeten zijn, met name dat de aanvrager niet
over voldoende bestaansmiddelen beschikt
of kan beschikken, hij blijk heeft gegeven
van zijn bereidheid tot tewerkstelling, en
hij de rechten die hij krachtens het sociaal recht of in voorkomend gevaljegens
sommige onderhoudsplichtigen kan laten
gelden, heeft uitgeput; de naleving van de
door artikel 7, § 2 voorgeschreven aangif-
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teplicht op zichzelf derhalve geen voorwaarde is tot toekenning of behoud van een
bestaansminimum; deze niet-naleving aileen aanleiding kan geven tot een sanctie
die bestaat in een weigering of schorsing
van het recht op een bestaansminimum
voor de toekomst overeenkomstig artikel
16, indien vaststaat dat de betrokkene heeft
verzuimd bestaansmiddelen aan te geven
waarvan hij het bestaan kende, en de terugvordering van het reeds uitgekeerde bestaansminimum overeenkomstig artikelen 13 en 14, indien die bestaansmiddelen
bovendien van die aard zijn dat ze een invloed uitoefenen op het bestaan of de omvang van het recht op bestaansminimum;
het arrest zodoende, niet op grond van de
enkele vaststelling dat eiser in de periode
van 1 juni 1990 tot 30 september 1990 een
zelfstandige activiteit uitoefende en heeft
nagelaten daarvan aangifte te doen, zonder vast te stellen dat deze activiteit hem
bestaansmiddelen heeft verschaft die van
aard zijn dat ze het bestaan en de omvang
van zijn recht op een bestaansminimum
konden bei:nvloeden, kan beslissen dat eiser in de beschouwde periode het recht op
een bestaansminimum volledig verloor
(schending van artikelen 1, § 1, 6, 7, §§ 1
en 2, 13, in het bijzonder het eerste lid, 14,
in het bijzonder het eerste lid, en 16, § 1
van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op het bestaansminimum):

Overwegende dat, blijkens artikel1,
§ 1, van de Bestaansminimumwet van
7 augustus 197 4, gerechtigd is op het
bestaansminimum hij die meerderjarig is, zijn werkelijke verblijtplaats in
Belgie heeft en geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch in staat is
deze door eigen inspanningen, hetzij
op een andere marrier te verwerven;
Dat voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum voorts
is vereist dat de betrokkene, als bepaald in artikel 6, § 1, van de wet,
blijk heeft gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling, tenzij dit om
gezondheids- ofbillijkheidsredenen onmogelijk is, en dat hij zijn rechten
heeft doen gelden op de uitkeringen
die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving;
Overwegende dat artikel 7, § 2, van
die wet bepaalt dat de betrokkene, in
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de gevallen waarin een bestaansminimum is toegekend, met het oog op
herziening of intrekking ervan, onmiddellijk aangifte moet doen van elk
nieuw gegeven dat een weerslag kan
hebben op het hem toegekende bedrag;
Dat, bij verzuim van een dergelijke
aangifte, het bestaansminimum, overeenkomstig artikel 16, § 1, bij wijze
van sanctie kan worden geweigerd of
de uitbetaling ervan kan worden geschorst;
Overwegende dat uit de samenhang
van de voormelde bepalingen blijkt dat
de aangifte, bedoeld in artikel 7, § 2,
geen voorwaarde is voor toekenning of
behoud van het bestaansminimum,
maar een verplichting die de betrokkene wordt opgelegd opdat het centrum voor maatschappelijk welzijn zou
kunnen nagaan of er al dan niet grond
is tot herziening of intrekking van het
bestaansminimum;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser, door te verzuimen onmiddellijk aangifte te doen van een
zelfstandige activiteit, een "vergoedbaarheidsvoorwaarde" heeft overtreden en het de eerste verweerder onmogelijk heeft gemaakt na te gaan of
eiser in de betwiste periode aan de
toekenningsvoorwaarden voldeed; dat
het arrest op die enkele grond beslist
dat eiser "in die periode niet gerechtigd was op het bestaansminimum";
Dat het arrest de beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

dende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Delahaye.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
eerste verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.

2° Het verbod om de werknemersbijdrage

27 februari 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui-
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3e KAMER -

27 februari 1995

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE -ALGEMEEN- OMVANG.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - WERKNEMERSBIJDRAGE- VERHAAL
OP DE WERKNEMER- GEVOLG.

3o BEVOEGHEID EN AANLEG-

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS)- UITVOERBARE TITEL- KOSTEN VAN TENUITVOERLEGGING TEN
LASTE VAN EISENDE PARTIJ - BESLAGRECHTER- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID- REGELMATIGHEID.

4 o BE SLAG- ALGEMEEN- BESLAGRECHTER
- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID.

1o Het gezag van het rechterlijk gewijsde is

beperkt tot wat de rechter heeft beslist
over een punt dat in betwisting was en tot
wat, om reden van het geschil dat voor de
rechter was gebracht en waarvoor de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, al weze het impliciet, de noodzakelijke grondslag van de beslissing
uitmaakt. (Art. 23 Ger.W.) (1)
voor sociale zekerheid op de werknemer te
verhalen, geldt oak wanneer de werknemersbijdragen onterecht door de werkgever aan de werknemer werden uitbetaald. (Art. 26 Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969.) (2)
(1) Zie : Cass., 28 maart 1980 (A. C., 197980, nr. 488); Cass., 6 dec. 1974 (ibid., 1975, 408);
J. VAN CAMPERNOLLE, R.C.J.B., 1984, 241 e.v.
(2) Cass., 20 mei 1985, A.R. nr. 4723 (A. C.,
1984-85, nr. 562).
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3° en 4 o In sociale zaken is de beslagrechter

bevoegd om uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging. (Art. 1395 Ger.W.)
(DIRIX T. HOUBEN

ARREST

(A.R. nr. S.94.0134.N)

HET HOF; .- Gelet op de bestreden arresten, op 15 september 1992 en
op 15 juni 1993 door het Arbeidshof te
Antwerpen, afdeling Hasselt, gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1315, 1316, 1319,
1320, 1322, 1345, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 793,
870, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en
26 vart de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers,
doordat het arbeidshof bij het bestreden arrest van 15 juni 1993 ei:>eres veroordeelt om aan verweerder de som van
267.455 frank te betalen, vermeerderd met
de interest vanaf 27 februar11989, op volgende gronden : "Betreffende het vonnis dd.
23 november 1987 meldt (verweerder) op
grond van de inmiddels door het sociaal secretariaat verstrekte gegeve:ils, dat met naleving van de wettelijke voorschriften het
bruto-loon in volgende onderdelen uiteenvalt:
Frank
Frank
bruto .:
680.060
werknemersbijdrage R.S.Z. : 82.083
bedrijfsvoorheffing :
185.372
totaal inhoudingen:
- 267.455
verschuldigd aan werkneemster :

412.605

Het ziet ernaar uit dat de deurwaarder
gemeend heeft de uitbetaling van het brutobedrag te mogen eisen, en dat de werkgever gemeend heeft dat hij daarop moest ingaan. Het betreft hier een verrassende
evolutie, waarvan nog andere voorbeelden tot ons gekomen zijn, en die de arbeidsgerechten ertoe brengt te preciseren dat een
veroordeling tot het betalen van een bepaald bedrag aan loon de verplichtingen
van de werkgever op het gebied van de wet. telijke inhoudingen impliceer-t of onver-
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kort laat. Hoe dan ook, partij Dirix toont
niet aan dat de werkgever met een animus donandi zou bezield geweest zijn of de
bedoeling zou gehad hebben een onwettigheid te plegen; zij toont ook niet aan dat zij
de sommen, overeenstemmend met de sociale zekerheidsbijdragen en de fiscale voorheffing, zelf aan de bevoegde diensten zou
overgemaakt hebben. Dienvolgens is zij het
bedrag van 267.455 fr. aan partij Houben
verschuldigd. (Eiseres) houdtten onrechte
voor dat de postulatie van (verweerder) in
strijd zou zijn met het gewijsde van het
voniiis van 23 november 1987 en de bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Er is
niet aangetoond dat het vonnis in kwestie de uitbetaling van het bruto-bedrag aan
eiseres oplegde. De omstandigheid dat (verweerder) geen betwisting bij de beslagrechter heeft aangemeld ontneemt hem het
recht niet om voor het arbeidsgerecht te laten vaststellen dat hij een onverschuldigde betaling verricht heeft en over een
crediet bij de werknemer beschikt, na bij
het bestreden arrest van 15 september 1992
te hebben overwogen: Indien (verweerder) bij de uitvoering van het vonnis dd. 23
november 1987 het bruto-bedrag i.p.v. het
netto-bedrag aan de deurwaarder gestort
heeft, vermag hij een voorbehoud van recht
te postuleren met het oog op een
gebeurlijke recuperatie of compensatie, considerans, die wordt herhaald in het arrest van 15 juni 1993 (bladzijde 4, 2e alinea) ",

terwijl, eerste onderdeel, bij het inmiddels in kracht van gewijsde getreden vonnis · van 23 november 1987 van de
Arbeidsrechtbank te Hasselt verweerder bij
verstek werd veroordeeld om aan eiseres
het bedrag van 680.060 frank te betalen, te
vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf 1 februari 1987 en de gerechtelijke interesten, voormeld bedrag blijkens
de eigen vaststellingen van het bestreden
arrest van 15 juni 1993 een bruto-bedrag
betrof, er in voormeld verstekvonnis geen
opdeling werd gemaakt tussen een nettobedrag, dat aan eiseres zou moeten worden uitbetaald, en een bedrag, dat zou moeten worden afgehouden ter voldoening van
de werknemersbijdragen voor de R.S.Z. en
de bedrijfsvoorheffing, verweerder integendeel werd veroordeeld tot betaling van het
globale bedrag aan eiseres, zonder dat enig
voorbehoud werd gemaakt met betrekking tot enige door de wet opgelegde inhouding, zodat het arbeidshof, dat bij het
bestreden arrest van '15 juni 1993 oordeelt dat niet is aangetoond dat het von-
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nis in kwestie de uitbetaling van het bruto- miskent (schending van artikelen 23, 24,
bedrag aan eiseres oplegde, de bewijs- 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetkracht, gehecht aan het voornoemd von- hoek),
nis van 23 november 1987, waarbij het
derde onderdeel, luidens artikel 793 van
globale bedrag van 680.060,- frank aan ei- het Gerechtelijk Wetboek alleen de rechseres werd toegewezen, miskent door hier- ter, die een onduidelijke of dubbelzinnige
aan een uitlegging te geven die onverenig- beslissing heeft gewezen, deze kan uitlegbaar is met de bewoordingen, zin en· gen, zonder evenwel de daarin bevestigde
draagwijdte van het vonnis (schending van rechten uit te breiden, te beperken of te wijartikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur- zigen, te dezen er klaarblijkelijk onduidegerlijk Wetboek) alsook de regels inzake het lijkbeid bestond omtrent de vraag ofhet
bewijs schendt (schending van artikelen vonnis van 23 november 1987 eiseres
1315, 1316, 1345, 1349 en 1353 van het machtigde de betaling van het integrale beBurgerlijk Wetboek, 870 en 1042 van het drag van 680.060,- frank, zijnde een brutoGerechtelijk Wetboek),
bedrag, te eisen, het arbeidshof oordeelt dat
voornoemd vonnis dergelijk recht aan eitweede onderdeel, het bestaan van een in seres niet toekende, het aldus weliswaar
kracht van gewijsde getreden vonnis zich overging tot de uitlegging van het vonnis en
ertegen verzet dat een punt, waarover een een bevoegdheid uitoefende, die is voorberechter zijn rechtsmacht reeds heeft uit- houden aan de rechter die het vonnis wees,
geput, andermaal door een ander rechter zodat het bestreden arrest van 15 juni
wordt beslecht, te dezen blijkt dat bij het in 1993, waarbij werd overgegaan tot de uitkracht van gewijsde gegane vonnis van 23 legging van het verstekvonnis van 23 nonovember 1987 uitspraak werd gedaan over vember 1987, artikelen 793 en 1042 van
een vordering in betaling van achterstal- het Gerechtelijk Wetboek schendt,
lig loon ten bedrage van 680.060,- frank,
vierde onderdeel, luidens artikel26 van
verband houdende met de periode van 1 fe- de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
bruari 1987 tot op datum van het vonnis, de besluitwet van 28 december 1944 behierbij geen opdeling werd gemaakt tus- treffende de maatschappelijke zekerheid
sen het bruto en het netto gedeelte van het der arbeiders, de werkgever op de werktoegewezen bedrag, voormeld bedrag inte- nemer niet de werknemersbijdragen mag
gendeel bij voornoemd vonnis aan eiseres verhalen, waarvan hij de inhoudingen ten
integraal werd toegewezen, zonder enig gepaste tijde zou nagelaten hebben te vervoorbehoud, waaruit volgt dat de eerste richten, voornoemde wetsbepaling zodoende
rechter oordeelde dat eiseres aanspraak de werkgever verbiedt het bedrag van de
kon maken op hE;!t bruto-bedrag, de appel- werknemersbijdragen voor de R.S.Z., die hij
rechter in onderhavige zaak bijgevolg geen aan de werknemer heeft uitbetaald, op de
uitspraak meer kon doen over de vraag of werknemer te verhalen, uit de vaststellineiseres al dan niet met recht betaling had gen van het bestreden arrest van 15 juni
geeist van een bruto-bedrag, nu de eerste 1993 blijkt dat in het teruggevorderde berechter ter zake zij:h rechtsmacht uitputte, drag van 267.455,- frank een bedrag van
zodat het arbeidshof bij het bestreden ar- 82.083,- frank aan werknemersbijdrage
rest van 15 september 1992, waarbij het R.S.Z. begrepen was, voormeld bedrag derverklaart dat verweerder, die bij uitvoe- halve niet meer kon worden teruggevorring van het vonnis van 23 november 1987 derd, zodat het bestreden arrest van 15 juni
een brutobedrag zou hebben betaald, ge- 1993 niet wettig kon beslissen dat eiserechtigd was een voorbehoud te postule- res het bedrag van 82.083,- frank ten tiren met het oog op een gebeurlijke recu- tel van ten onrechte ontvangen werkneperatie of compensatie, en bij het bestreden mersbijdragen R.S.Z. verschuldigd was
arrest van 15 juni 1993, waarbij het zich in- (schending van artikel 26 van de wet van
laat met de vraag of de werkgever, in casu 27 juni 1969 tot herziening van de besluitverweerder, al dan niet kon gehouden zijn wet van 28 december 1944 betreffende de
tot betaling aan eiseres van het bruto- maatschappelijke zekerheid der werknebedrag, uitspraak doet over een betwis- mers) :
ting, waarover een ander rechter zijn
rechtsmacht reeds uitputte (schending van
Wat het eerste en het derde onderartikel19 van bet Gerechtelijk Wetboek) en dee! betreft :
bovendien het gezag van rechterlijk geOverwegende dat het arrest van 15
wijsde, dat kleeft aan het voornoemd vonnis van 23 november 1987, waarbij aan ei- juni 1993 het bekritiseerde oordeellaat
seres een brutobedrag werd toegewezen, steunen op de overweging "dat een
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veroordeling tot het betalen van een
bepaald bedrag aan loon de verplichtingen van de werkgever op het gebied van de wettelijke inhoudingen impliceert of onverkort laat";
Dat het arrest, blijkens de context,
aldus oordeelt, niet op grond van een
uitlegging van het vonnis, maar op
grond van de regeling inzake wettelijke inhoudingen op het loon;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis van 23
november 1987, tussen partijen gewezen, verweerder bij verstek veroordeelde tot het betalen van achterstallig loon, zonder te preciseren of het
bruto- dan wel nettoloon betrof;
Overwegende dat het gezag van het
gerechtelijk gewijsde beperkt is tot wat
de rechter heeft beslist over een punt
dat in betwisting was en tot wat, om
reden van het geschil dat voor de rechter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, al
weze het impliciet, van de beslissing
uitmaakt;
Overwegende dat niet is aangevoerd
en uit de vermeldingen van het hiervoren bedoelde vonnis evenmin blijkt
dat voor de arbeidsrechtbank een betwisting hangende was over de vraag
of verweerder bruto- dan wel nettoloon verschuldigd was;
Dat, nu dat punt geen geschilpunt
was, het vonnis over dat punt geen
uitspraak heeft gedaan;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel kan niet
tot cassatie leiden ingevolge de bepalingen van de artikelen 1376 en 1377
van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het verbod om de
niet ingehouden werknemersbijdrage
voor de sociale zekerheid op de werknemer te verhalen, waarop het onderdee! zich beroept, de toepassing van de
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artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek uitsluit;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat, naar luid van artikel 26, eerste lid, van de SocialeZekerheidswet van 27 juni 1969, de
werkgever de werknemersbijdrage
waarvan hij de inhoudingen te gepasten tijde zou nagelaten hebben te verrichten, niet op de werknemer mag
verhalen;
Overwegende dat het arrest van 15
juni 1993 die bepaling schendt door te
oordelen dat eiseres, werkneemster, de
werknemersbijdrage voor sociale zekerheid die haar onterecht door verweerder, haar werkgever, werd uitbetaald, aan verweerder verschuldigd is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
"schending van artikelen 23, 24, 25, 26, 28,
569,5°,578,579,580,581,582,583,607,
1024, 1042, 1395 van het Gerechtelijk Wethoek, 149 van de gecoordineerde Grandwet van 17 februari 1994 en voor zoveel als
nodig 97 van de Grondwet v66r deze coordinatie,
doordat het arbeidshof bij het bestreden arrest van 15 juni 1993 oordeelt 'Tenslotte : (verweerder) vermag te pleiten dat
de kosten van de ten uitvoerlegging na het
bovenvermeld vonnis, bedragende 49.245
fr., ten laste van (eiseres) komen; hij had
een aanbod van betaling ten belope van
400.000 fr. gedaan, via zijn toenmalige
raadsman, bij wijze van een door deze laatste uitgeschreven check; het was in de gegeven omstandigheden voor (eiseres) niet
nodig meteen de uitvoering bij de relaties
van de werkgever door te drijven. Zie de
verklaring van ontvangst van de check, dd.
18 mei 1988, ondertekend door de raadsman van (eiseres); deze heeft de check blijkbaar nadien teruggestuurd. Zie ook de verklaring dd. 19 mei 1988 van de toenmalige
raadsman van (verweerder), waarbij hij
(aan zijn client) kwijting geeft van het bedrag van 400.000 fr. - overeenstemmend
met het netto-gedeelte van het vonnis van
de Arbeidsrechtbank te Hasselt betreffende loonachterstand t.a.v. Godelieve Dirix - en attesteert het aan de raadsman
van de werkneemster te hebben overgemaakt; alsmede de verklaring dd. 14 september 1988 van het sociaal secretariaat
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van de werkgever, met aantekening waaruit blijkt dat het netto-gedeelte op minder dan 400.000 fr. becijferd was', en eiseres derhalve veroordeelt om aan verweerder
de som van 49.245 frank te betalen, vermeerderd met de gerechtelijke intrest,
terwijl blijkens artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek diegene, tegen wie wordt
uitgevoerd, de kosten van de tenuitvoerlegging dient te dragen; deze verplichting
inherent is aan het vonnis dat werd gewezen; de partij die hierbij werd veroordeeld,
zodoende van voomoemde kosten niet kan
worden vrijgesteld zonder dat het gezag van
rechterlijk gewijsde, dat kleeft aan deze beslissing, wordt miskend, tenzij zou blijken dat op onrechtmatige wijze tot tenuitvoerlegging werd overgegaan; dergelijke
betwisting weliswaar behoort tot de uitsluitende bevoegdbeid van de beslagrechter,
die kennis neemt van alle geschillen met
betrekking tot de tenuitvoerlegging van
vonnissen en arresten,
zodat het bestreden arrest van 15 juni
1993, dat oordeelt dat het niet nodig was de
uitvoering door te drijven en dat derhalve
de kosten ten laste van eiseres diende te
worden gelegd, uitspraak doet in een aan
de beslagrechter voorbehouden aangelegenheid (schending van artikelen 569, 5·,
578,579,580,581,582,583,607, 1042en
1395 van het Gerechtelijk Wetboek), niet
wettig kon beslissen de kosten ten laste van
eiseres, uitvoerende partij, te leggen (scherrding van artikelen 1024 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek) en aldus het gezag
van rechterlijk gewijsde, gehecht aan het
verstekvonnis van 23 november 1987,
waarin deze kosten impliciet ten laste van
verweerder werden gelegd, miskent (scherrding van artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van
het Gerechtelijk Wetboek), althans door in
het ongewisse te laten of de uitvoering
plaatsvond vooraleer het aanbod van betaling werd gedaan dan wel naderhand, onduidelijk is gemotiveerd, nu het Uw Hof in
de onmogelijkheid stelt na te gaan zo de
uitvoering terecht als onrechtmatig kon
worden aangezien (schending van artikelen 149 van de gecoiirdineerde Grondwet
van 17 februari 1994 en voor zoveel als nodig 97 van de Grondwet voor deze coiirdinatie):
Overwegende dat uit het hoger vermeld overgelegd vonnis blijkt dat verweerder veroordeeld werd tot de kos-
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ten van het geding; dat bij toepassing van artikel1024 van het Gerechtelijk Wetboek die beslissing inhoudt
dat ook de kosten van tenuitvoerlegging ten laste komen van verweerder;
Overwegende dat het arrest van 15
juni 1993 beslist dat de kosten van de
tenuitvoerlegging van hogervernoemd
vonnis ten laste van eiseres komen en
haar veroordeelt tot betaling van het
bedrag van 49.245 frank, op grond dat
het in de gegeven omstandigheden
voor eiseres niet nodig was over te
gaan tot tenuitvoerlegging van het
vonnis;
Overwegende dat overeenkomstig
artikel1395 van het Gerechtelijk Wethoek de beslagrechter bevoegd was om
een geschil betreffende de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging uitspraak te doen;
Dat het onderde€1 in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 15 juni 1993 in zoverre het eiseres veroordeelt tot het
betalen van haar werknemersbijdrage
voor sociale zekerheid en tot de kosten van tenuitvoerlegging van het vonnis van 23 november 1987; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.

27 februari 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Aduocaten : mrs.
Geinger en Nelissen Grade.

HOF VAN CASSATIE

232
Nr. 117

2e KAMER- 28 februari 1995

1 o BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSWAARDE- DESKUNDIGENVERSLAG
- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

2° DESKUNDIGENONDERZOEK STRAFZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAGBEWIJSWAARDE- BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER

1o en 2° In strafzaken beoordeelt de feitenrechter onaantastbaar, in feite, de bewijswaarde van een deskundigenverslag (1).
(VAN DEN BRANDE T. LUYPAERT)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0808.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 december 1991, 11
maart 1992, 29 september 1992 en 22
december 1992 (voorziening van 3 mei
1993) en 20 april 1993 (voorziening
van 23 april 1993) door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van 3 mei 1993
tegen de arresten van 18 december
1991, 11 maart 1992, 29 september
1992 en 22 december 1992 :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van 23 april
1993 tegen het arrest van 20 april
1993:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel : schencling van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, om eiser te
veroordelen op grand van de artikelen 461
(1) Cass., 17 maart 1987,A.R. nr. 1187 (A.C.,
1986-87, nr. 427).
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en 463 van het Strafwetboek en om zijn
verweermiddel te verwerpen dat de betwiste waardepapieren hem op 4 juli 1988
waren vermaakt, overweegt dat "kwestieus stuk dateert van 4.7.1982 en derhalve van voor het testament dd.
18.11.1987 ... zodat het waardeloos is. De
schriftexpertise van het door het hof (van
beroep) aangestelde college van deskundigen heeft immers duidelijk a:in het licht gebracht dat het tweede cijfer 8 in het jaartal 1988 niets minder is dan de
vermomming door een derde van het oorspronkelijk cijfer 2",

terwijl eiser in conclusie had betoogd dat
"er in de besluitvorming van het eerste verslag en van het aanvullend verslag (van de
deskundigen) een contradictie aanwezig is"
en, na die contradictie nauwkeurig aangeduid te hebben, had besloten dat "het deskundig onderzoek verliest door een dergelijke contradictie elke geloofuraardigheid",
zodat het bestreden arrest, dat noch op de
aangeklaagde contradictie noch op de geloofuraardigheid van het deskundig onderzoek ingaat, niet wettelijk met redenen is
omkleed :

Overwegende dat de rechter in strafzaken, behoudens in zich te dezen niet
voordoende gevallen, vrij de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde gegevens van de
zaak, waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, waaronder de gegevens van een
deskundigenverslag, waarbij niets de
rechter belet aan een of meer gegevens van dit verslag geloof te hechten en aan andere gegevens van hetzelfde verslag minder of geen geloof te
hechten;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering de bevindingen
van de aangestelde deskundigen omtrent de datumvermelding op het
kwestieuze stuk geloofwaardig achten; dat zij aldus de door eiser opgeworpen ongeloofwaardigheid voor dit
gegeven verwerpen, terwijl de door eiser aangevoerde "contradictie" niet de
datum van het in kwestie zijnde stuk
betreft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid voorgeschreyen 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 door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
28 februari 1995- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. van Heeke.
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28 februari 1995

1o BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- TELEFOONGESPREKKEN- OPSPORING
- ONWETTIG VERKREGEN INFORMATIE- UITSLUITING DOOR DE RECHTER

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8- PRIVELEVEN - EERBIEDIGING - TELEFOONGESPREKKEN- OPSPORING- ONWETTIG VERKREGEN INFORMATIE - UITSLUITING DOOR
DERECHTER

1o en 2° Naar recht verantwoord is de be-

slissing van de feitenrechter die de uit de
opsporing van telefoongesprekken onwettig verkregen informatie uitsluit en zijn
beslissing van veroordeling enkel laat
steunen op gegevens die vreemd zijn aan
voornoemde informatie (1).
(1) Zie Cass., 2 mei 1990,A.R. nr. 8168 (A.C.,
1989-90, nr. 516), en 23 jan. 1991, A.R. nr. 8638
(ibid., 1990-91, nr. 273).
~

(TAMSIN)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0887.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1993 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel gesteld als volgt :
schending van art. 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging en van art. 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een gevangenisstrafvan drie maanden, met
gedeeltelijk uitstel, en tot een geldboete van
3.000 F x 60, eveneens met gedeeltelijk uitstel, tot een vervangende gevangenisstraf
van drie maanden en tot de kosten wegens overtreding van de reglementering betreffende de verkoop van Benzylmethylketon, zoals neergelegd in het K.B. van 11
juni 1987; het arrest, met ovemame van de
ten deze door de eerste rechter aangenomen motieven, zegt dat "de onwettig verkregen informatie" (arrest), t.t.z. "de gegevens en inlichtingen die werden
verworven op grond van het aanwenden
van de zoller-malicieux" (vonnis), buiten het
beraad worden gehouden, doch niettemin
beslist, me't overname van de motivering
van de eerste rechter en met eigen motivering, dat de schuld van eiser in rechte genoegzaam bewezen is geworden ingevolge
"andere gegevens van het dossier"; dat immers ook zonder de onwettige telefoonaftapping, waarbij men op de naam van eiser is gekomen, en zonder de ingevolge
daarvan op 5 juni 1989 bij eiser uitgevoerde
huiszoeking, het onderzoek even goed bij eiser zou terecht gekomen zijn en zou "hebben geleid tot huiszoeking en verhoor van
Tamsin Eric'', gezien een aantal andere verdachten tijdens het verhoor n.a.v. de gelijktijdige huiszoekingen van 5 juni 1989 de
naam van eiser hebben Iaten vallen,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest in het
onzekere laat welke "onwettig verkregen informatie" precies het buiten het beraad laat
De te dezen vervolgde feiten werden gepleegd
v66r de invoeging bij wet van 11 fe~. 1991 van art.
88bis Sv.
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en evenzeer in het onzekere laat of het nu
al of niet de huiszoeking en het verhoor van
eiser dd. 5 juni 1989 als onwettig beschouwt en zodoende het recht van verdediging schendt en het legaliteitstoezicht van
het Hof van Cassatie onmogelijk maakt
(schending van art. 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, onwettig bekomen
bewijsmiddelen op geen enkele manier, direct noch indirect, tot het bewijs van het
misdrijfmogen bijdragen; krachtens art. 8.1
E.V.R.M. eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling; overeenkomstig art. 8.2 daarvan "geen
inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het in art. 8.1 vermelde recht, dan
voor zover bij de wet is voorzien en in een
democratische samenleving nodig is in het
belang van's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn
van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden, of voor de bescherming
van de rechten en vrijheden van anderen"; de opsporing of het tellen van telefoongesprekken waarbij, buiten weten van
de abonnee en ten behoeve van een gerechtelijk onderzoek o.m. het uur en de duur
van de gesprekken, alsook de opgeroepen
nummers worden geregistreerd, en waardoor aldus inlichtingen kunnen verkregen worden over de nummers die werden
gevormd en die deel uitmaken van de telefonische communicaties, neerkomt op een
inmenging in de uitoefening van het door
art. 8 van het Verdrag gewaarborgde recht
op verdediging van het priveleven; de term
"wet" in de zin van art. 8 E.V.R.M .. doelt op
elke al dan niet schriftelijke bepaling van
intern recht, voor zover de betrokken personen daarvan kennis kunnen krijgen en ze
in duidelijke bewoordingen is gesteld; dat
ten tijde van het litigieuze onderzoek zulke
"wet" te lande niet bestaande was; het arrest, door aan te nemen dat het onderzoek ook zonder de onwettige telefoonaftap en de daaruit volgende onwettige
huiszoeking bij eiser op 5 juni 1989, toch bij
eiser zou zijn terecht gekomen omwille van
de verklaringen van andere verdachten tijdens andere huiszoekingen van diezelfde 5
juni 1989 impliciet doch zeker erkent dat,
zonder voormelde onwettige onderzoekshandelingen, het onderzoek lastens eiser alleszins en minstens anders zou verlopen
zijn (en wellicht niet tot zijn voorlopige
hechtenis op 6 juni 1989 zou hebben geleid?) en zodoende minstens toelaat dat
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deze onwettige onderzoeksverrichtingen indirect als bewijsmiddel worden aangevoerd (schending van de aangehaalde verdragsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel);

derde onderdeel, het niet de vraag is of
het onderzoek ook mogelijks zonder een onwettige telefoonaftap en daaruit voortvloeiende onwettige huiszoeking bij een verdachte zou terecht gekomen zijn, maar wel
of in concreto het onderzoek effektief bij de
verdachte ingevolge zodanige onwettige
onderzoekshandelingen is terecht gekomen; dat het immers volstaat het onderzoek lastens de verdachte alleszins anders zou verlopen zijn zonder de beoogde
onwettige onderzoekshandeling, om daaruit af te leiden dat de ingeroepen verdragsbepaling en algemeen rechtsbeginsel is miskend geworden, vermits men omtrent de
precieze afloop van dat "andere" onderzoek uiteindelijk enkel gissingen kan rnaken, en de rechter alleen geroepen is om
het effektief uitgevoerde onderzoek, zoals
het hem wordt voorgelegd, te beoordelen en
niet een ander hypothetisch onderzoek :

Overwegende dat de appelrechters
door bijtreding van de motieven van de
eerste rechter als "onwettig verkregen informatie" aanwijzen "de gegevens en inlichtingen die werden vernomen op grand van het aanwenden
van de Zoller-malicieux"; dat zij zodoende elke informatie die haar oarsprang vindt in deze aanwending uitsluiten en zeggen hun beslissing enkel
te laten steunen op gegevens die
vreemd zijn aan die aanwending;
Dat zij door hun motivering met
aanwijzing van de feitelijke elementen vaststellen dat het onderzoek zonder de onwettig verkregen informatie op dezelfde wijze zou zijn gevoerd
en verlopen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

En overwegende dat de substantiiHe of op stra:ffe van nietigheid voor.geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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28 februari 1995 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. A. Lust, Brugge.

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP, VOR-
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28 februari 1995

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENPARIGHEIDTOEPASSINGSGEBIED.

2e

KAMER -

28 februari 1995

MEN - BEGRIP.

Hij die door zijn schuld aan een ander
schade heeft veroorzaakt is verplicht de
schade volledig te vergoeden; niet naar
recht verantwoord is derhalve de beslissing van de rechter die, na te hebben vastgesteld dat de in strijd met de gemeentelijke voorschriften geplaatste lichtreclame en neoncontour nog steeds in stand
worden gehouden en aldus schade is ontstaan, het toewijzen van de vordering tot
herstel van de plaats in haar vorige toestand afhankelijk stelt van het niet abnormaal storend karakter van die lichtreclame en neoncontour voor het
stadsbeeld (1). (Art. 1382 B.W.)
(STAD GENT T. VERBINNEN)
ARREST

De uitspraak van de appelrechters waarbij de opdeciemen van de bijdrage tot financiering van het Bijzonder Fonds tot
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden worden verhoogd en
waarbij een veroordeling tot gerechtskosten voor het eerst in hager beroep wordt
opgelegd, vereist geen eenparigheid nu het
geen straffen betreft (1). (Art. 211bis Sv.)

(LESSMANN T. GEMEENTE BOCHOLT E.A.)

CAR. nr. P.93.1005.N)

28 februari 1995 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. N. Van
De Velde, Oudenaarde.
(1) Cass., 25 sept. 1950 (A.C., 1951, I, 16); 10
april1990, A.R. m. 4346 (ibid., 1989-90, nr. 4 79),
en 9 nov. 1994, A.R. nr. P.94.656.F (ibid., 1994, nr.
480).

CAR. nr. P.93.1191.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1993 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 3 van de Wet van 17 april
1878 houdende de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van StrafVordering, 44 van het
Strafwetboek, 161 en 189 van het Wethoek van StrafVordering, en voor zoveel als
nodig van artikel 314 van de gecoordineerde verordeningen op de wegen, de
bouwwerken en de woningen van de Stad
Gent, van 21 november 1912,
doordat de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in graad van beroep, in
het bestreden vonnis eiseres' burgerlijke
vordering, ertoe strekkend, na toepassing van de strafwet, verweerder te horen veroordeeld worden om binnen de
maand nadat het vonnis kracht van gewijsde zou hebben bekomen, de plaats in
(1) Zie Cass., 30 maart 1994, A.R. nr.
P.93.1674.F (A. C., 1994, nr. 157).
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haar vorige staat te herstellen door de enkelzijdige lichtreklame met opschrift "Vondel" en de neoncontour, wederrechtelijk
aangebracht op de gevel van het gebouw
gelegen te 9000 Gent, Vrijdagsmarkt 26, te
verwijderen, dit alles onder verbeurte van
een dwangsom, en te horen beslissen dat bij
nalatigheid vanwege de gedaagde dit herstel van de plaatsen te bewerkstelligen, de
Burgemeester er op kosten van de gedaagde zal mogen in voorzien en te horen
zeggen dat de kosten daarvan invorderbaar zullen zijn op enkel aanbod van de
kostenstaat door de Burgemeester opgemaakt, afwijst, op volgende gronden : "4. De
rechtbank stelt vast dat de aangeklaagde
voorwerpen niet abnormaal storend zijn
aangebracht voor het stadsbeeld. Het is
overigens ondenkbaar dat de Dienst Monumentenzorg in het andere geval een gunstig advies zou ver lenen, temeer nu het
pand gelegen is op een historische plaats
van de stad. Terzake is geen schade bewezen, die aanleiding zou moeten geven tot
een civiele aansprakelijkheid uit (lees : in)
hoofde van de heer Verbinnen" (vonnis
p. 5),

terwijl overeenkomstig artikel 3 van de
Wet van 17 april1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, de rechtsvordering tot herstel
van de schade, door een misdrijf veroorzaakt, behoort aan hen die de schade geleden hebben; de inwilliging van deze burgerlijke vordering, die overeenkomstig
artikel 4 van dezelfde Wet van 17 april
1878 terzelfdertijd als de strafvordering
voor de strafrechter kan worden gebracht,
veronderstelt, overeenkomstig de beginselen van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, dat het feit dat de schade heeft
veroorzaakt waarvan het herstel wordt gevorderd, een misdrijf is dat is toe te schrijven aan degene tegen wie de strafvordering wordt ingesteld; de vordering
strekkende tot herstel in natura door een
einde te doen maken aan een onwettige toestand die het gevolg is van het misdrijf, een
vordering uitmaakt tot teruggave, in de zin
van artikel 44 van het Strafwetboek; deze
vordering tot herstel een civielrechtelijk karakter heeft en kan gesteld worden bij wege
van een stelling als burgerlijke partij; overeenkomstig artikel 314 van de gecoiirdineerde verordening op de wegen, de bouwwerken en de woningen van 21 december
1912, van de Stad Gent, waarop eiseres
haar vordering schraagde en waarvan zij
copie aan de strafrechter voorlegde, de
rechtbank, hoven de straf, de overtreder zal
veroordelen, indien het college het nodig
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oordeelt, hetzij tot de herstelling der plaats
in haar vorige staat, door het afbreken, vernietigen of wegnemen der onwettig uitgevoerde werken (hetzij ... ); eiseres in onderhavige zaak uitdrukkelijk het herstel van
de plaats in haar vorige toestand nastreefde; spijts het burgerlijk karakter van
zulke vordering tot herstel, de strafrechter derhalve gehouden was de vordering
van het college van burgemeester en schepenen toe te wijzen "hoven de straf'; het bestaan van de schade immers noodzakelijkerwijze voortvloeide uit het door de rechter
niet betwiste miskennen van de gemeentelijke voorschriften met betrekking tot het
aanbrengen van bedoelde lichtreklames; het
toewijzen van de vordering tot herstel van
de plaats in haar vorige toestand niet afhankelijk kon gesteld worden van een eventueel "voor het stadsbeeld abnormaal storend aanbrengen van de aangeklaagde
voorwerpen", nu dit daartoe geen voorwaarde uitmaakte, zodat de rechtbank niet
zonder miskenning van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen eiseres'
burgerrechtelijke vordering kon afwijzen:

Overwegende dat eiseres, die verweerder rechtstreeks heeft doen dagvaarden, optreedt als persoonlijk benadeelde;
Overwegende dat de appelrechters,
na de strafVordering ingevolge verjaring vervallen te hebben verklaard,
vaststellen dat de civielrechtelijke vordering tijdig werd ingesteld en considereren : "De rechtbank stelt vast dat
de aangeklaagde voorwerpen niet abnonnaal storend zijn aangebracht voor
het stadsbeeld (. .. ). Terzake is geen
schade bewezen, die aanleiding zou
moeten geven tot een civiele aansprakelijkheid uit hoofde van (verweerder)";
Dat de appelrechters hierdoor vaststellen dat de in strijd met de gemeentelijke voorschriften geplaatste lichtreclame en neoncontour nog steeds in
stand worden gehouden;
Dat deze vaststelling het bestaan
van schade impliceert;
Overwegende dat het toewijzen van
de vordering tot herstel van de plaats
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in haar vorige toestand niet afhankelijk kan worden gesteld van het eventueel niet abnormaal storend karakter van de lichtreclame en de
neoncontour voor het stadsbeeld;
Dat het middel gegrond is;
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gegrond, bewezen wordt verklaard (1).
(Art. 211bis Sv.)
(DE MESMAEKER T. SMET)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1774.N)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de door de Stad Gent
ingestelde civielrechtelijke vordering;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdend in hoger beroep.
28 februari 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - ikrslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Butzler.
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2e KAMER- 28 februari 1995
HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE
·EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK IN EERSTE AANLEG- AFWIJZING VAN DE BURGERLIJKE VORDERING - VEROORDELING TOT
SCHADEVERGOEDING IN HOGER BEROEPEENSTEMMIGHEID.

Wanneer op het hager beroep tegen een vrijsprekend vonnis met afwijzing van de
burgerlijke rechtsvordering, de appelrechters enerzijds de strafvordering vervallen verklaren wegens verjaring en, anderzijds, de burgerlijke rechtsvordering
gegrond verklaren, dient deze laatste beslissing met eenparigheid van stemmen te
worden gewezen, in zoverre het misdrijf,
waarop de burgerlijke rechtsvordering is

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 december 1993 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Overwegende dat eiser werd vervolgd wegens overtreding op 17 oktober 1992 en op 22 maart 1993 van artikel 561, 1·, van het Strafwetboek;
Dat de eerste rechter op strafrechtelijk gebied eiser vrijsprak voor het
feit van 17 oktober 1992 en hem veroordeelde voor het feit van 22 maart
1993 tot geldboete en kosten, en op civielrechtelijk gebied eiser veroordeelde
om aan verweerster wegens het bewezen verklaarde feit van 22 maart
1993 "1000 frank ex aequo et bono
(morele en materiele schade gemengd)
" te betalen, met afwijzing van het overige van de door eiseres gevorderde
20.000 frank schadevergoeding;
Overwegende dat de appelrechters,
op de hogere beroepen van eiser, verweerster en het openbaar ministerie,
het beroepen vonnis bevestigen, behoudens dat zij de strafvordering wegens het feit van 17 oktober 1992 vervallen door ve:rjaring verklaren en op
civielrechtelijk gebied dit feit bewezen achten en eiser veroordelen om
aan verweerster te betalen "wegens de
beide feiten samen als schadeloosstelling uit hoofde van materiele en morele schade vermengd, de som van
10.000 frank" met interest en kosten;
Overwegende dat eiser cassatieberoep instelde tegen al de te zijnen
laste uitgesproken beschikkingen van
het bestreden vonnis;
(1) Cass., 26 mei 1982 (A. C., 1981-82, nr. 575)
en 7 dec. 1993,A.R. nr. 6922 (ibid., 1993, nr. 506).
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Dat het middel enkel de onregelmatige bewezenverklaring van het feit
van 17 oktober 1992 aanvoert en dus
enkel tegen de beslissing op civielrechtelijk gebied is gericht;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser wegens het feit van 22 maart 1993
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substanWile 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 door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank niet vermocht te beslissen
dat het feit van 17 oktober 1992 bewezen was en mede op grond daarvan eiser tot een globale schadevergoeding veroordelen zonder vast te
stellen dat zij uitspraak deed met de
eenparige stemmen van haar leden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis wat de beslissing op civielrechtelijk gebied betreft; 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
de helft van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent, zitting houdende in hoger beroep.
28 februari 1995 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. R. Everaet,
Dendermonde.
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1 o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID- TOEPASSING.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- VORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE- PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING- GOEDGEKEURDE DOORHALING- VERMELDING IN DE BESLISSINGGEEN INSCHRIJVING VAN VALSHEID- GEVOLG.

3o OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- VORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - GOEDGEKEURDE DOORHALING - VERMELDING IN DE BESLISSING GEEN INSCHRIJVING VAN VALSHEID- GEVOLG.

4 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- VORDERING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE- PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING- GOEDGEKEURDE
DOORHALING- VERMELDING IN DE BESLISSING- GEEN INSCHR1JVING VAN VALSHEIDGEVOLG.

1o De appelrechter die de straf van de eer-

ste rechter bevestigen en deze ook opleggen voor feiten die de eerste rechter enkel bewezen had verklaard alsmede voor
feiten waarvoor de behandeling sine die
was verdaagd geworden, dienen hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen (1). (Art. 211bis Sv.)
2°, 3° en 4° De goedgekeurde doorhaling in
het proces-verbaal van de terechtzitting
van de vermelding "het openbaar ministerie wordt in zijn vorderingen gehoord"
heeft tot gevolg dat die vermelding als
niet bestaande wordt beschouwd; de vermelding in de beslissing zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt
gehoord levert tot inschrijving van valsheid het bewijs op dat bij de behandeling van de zaak het in het voornoemde
(1) Zie Cass., 5 mei 1913 (Bull. en Pas., 1913,
I, 216).
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proces-verbaal van de terechtzitting vermelde lid van het openbaar ministerie regelmatig heeft gevorderd (2).
(SAERENS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1781.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van Paul Saerens:
Overwegende dat bij akte neergelegd ter griffie van het Hof op 15 februari 1994 Mr. Stefaan Sonck, advocaat bij de balie te Brussel, voor en
namens eiser afstand doet van het
cassatieberoep in zoverre het gericht
was : 1) tegen de vrijspraak op de tegen eiser ingestelde strafVordering wegens de telastleggingen C3 en F van
de zaak I en de telastlegging C van de
zaak II, 2) tegen de niet-ontvankelijkverklaring van eisers hoger
beroep tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke
vorderingen;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiser op de
tegen hem ingestelde strafVordering
wordt veroordeeld :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de eerste rechter de aan eiser ten laste gelegde feiten B van de zaak II en H2 (heling
van twee zetels) van de zaak I bewezen verklaarde, doch aan eiser slechts
een straf oplegde voor het feit B van
de zaak II, en de behandeling van de
telastleggingen 03 en P van de zaak I
sine die verdaagde;
Overwegende dat de appelrechters
de bewezenverklaring van de telastleggingen B van de zaak II en H2 van
(2) Cass., 16 juni 1992, A.R. nr. 6698 (A. C.,
1991-92, nr. 542).
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de zaak I bevestigen, ook de telastleggingen 03 en P van de zaak I bewezen verklaren en zeggen "dat de voor
de tenlasteleggingen II.B in hoofde van
(eiser) bevestigde straf eveneens wordt
opgelegd voor de met deze tenlastelegging verenigde tenlasteleggingen
I.03, P en H2";
Overwegende dat de appelrechters
eiser zodoende niet schuldig verklaren aan enig feit waarvoor de eerste
rechter hem had vrijgesproken of een
beslissing had genomen die schuldigverklaring uitsloot;
Dat zij dientengevolge niet dienden vast te stellen dat de beslissing
met eenparige stemmen van de leden van het gerecht in hoger beroep
werd genomen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de melding "Het
openbaar ministerie wordt in zijn vorderingen gehoord" in het procesverbaal van de terechtzitting van 17
mei 1993 waarop de zaak werd behandeld door het hof van beroep, is
doorgehaald en dat de doorhaling is
goedgekeurd, zodat deze melding als
niet bestaande moet worden beschouwd;
Overwegende dat de vermelding in
het bestreden arrest dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt
gehoord, tot inschrijving van valsheid het bewijs oplevert dat bij de behandeling van de zaak het in het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 17 mei 1993 vermelde lid van het
openbaar ministerie regelmatig heeft
gevorderd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verleent aan de eiser Paul Saerens akte van de door
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hem gedane afstand; verwerpt zijn
voorziening voor het overige.
28 februari 1995 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
· afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaat : mr. S. Sonck, Brussel.
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1° GEMEENTE -

VERORDENINGEN- PROSTITUTIE - AANVULLENDE MAATREGELENZiCH OVERLEVEREN AAN ONTUCHT- BEGRIP.

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE -

GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN- AANVULLENDE MAATREGELEN -AANZETTEN TOT ONTUCHT. - BEGRIP

1o Door de gemeenteraden kunnen veror-

deningen tot aanvulling van de wet van
21 augustus 1948 tot afsch.affing van de
officiele reglementering van de prostitutie worden vastgesteld, indien zij tot doel
hebben de openbare zedelijkheid en de
openbare rust te verzekeren. (Art. 121
nieuwe Gemeentewet.)

2° Het zich overleveren aan ontucht is zowel in feite als in rechte verschillend van
het aanzetten tot ontucht door woorden,
gebaren oftekens. (Art. 380quater Sw.) (1)
(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT
T. JOHANNESEN "E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0488.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis nr. 1061 op 1 maart 1994
in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
(1) Zie G. HooRNAERT, La loi du 21 amlt 1948
supprimant la reglementation officielle de la prostitution, J. T., 1948, 555.
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Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikel149 van de Grondwet, van
de artikelen 2 en 3 van het gemeentereglement van 17 mei 1993 van de Stad
Gent en van artikel121 van de nieuwe Gemeentewet waarbij het aan de gemeenteraden toegelaten wordt aanvullende verordeningen op de strafwetten uit te
vaardigen voor zover deze verordeningen
tot doel hebben de openbare zedelijkheid en
openbare rust te verzekeren, doordat de
appelrechters uit hun consideransen over
de werking van het gemeentereglement van
17 mei 1993 van de Stad Gent niet wettig kunnen afleiden dat dit gemeentereglement niet toepasbaar is gezien dit
gemeentereglement uitsluitend een vero:r:dening beoogt tot aanvulling der wettelijke bepalingen inzake de reglementering van de prostitutie ten einde de
openbare zedelijkheid en de openbare rust
te verzekeren :

Overwegende dat naar luid van artikel121 van de Gemeentewet door de
gemeenteraden verordeningen tot aanvulling van de wet van 21 augustus
1948 tot afscha:ffing van de officiele reglementering van de prostitutie kunnen worden vastgesteld, indien zij tot
doel hebben de openbare zedelijkheid
en de openbare rust te verzekeren;
Overwegende dat de rechters het reglement van 17 mei 1993 van de Stad
Gent niet toepasbaar verklaren en die
beslissing laten steunen op de consideransen : "Een aanvullend (gemeentelijk) reglement mag niet strijdig zijn
met de algemene wetten en reglementen die dezelfde stof behandelen" en
''Waar artikel2 van het bestreden reglement de voorwaarden oplegt, waaraan de huizen, gehouden door personen die zich aan ontucht overleveren,
dienen te voldoen, gaat dit artikel ervan uit dat het vaststaat dat in bepaalde huizen, blijkbaar exact gekend
door de gemeentelijke overheid, personen zich overleveren aan ontucht;
het aanzetten tot ontucht wordt door
artikel 380quater van het Strafwetboek uitdrukkelijk gesanctioneerd, e:odat een gemeentelijke overheid, veeleer dan bijkomende reglementeringen
te ontwikkelen, gehouden is de bevoegde gerechtelijke instanties hiervan op de hoogte te brengen, zodat de
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betrokkenen kunnen worden gesanctioneerd" en nog "Het bestreden gemeentelijk reglement beoogt geen aanvullende maatregelen te nemen met
het oog op de bestrijding van de ontucht en de prostitutie, doch regelt integendeel een materie die uitdrukkelijk door het Strafwetboek (artikel
380quater) is geregeld";
Overwegende dat uit die consideransen blijkt dat de rechters ervan uitgaan, eensdeels, dat het "zich overleveren aan ontucht" gelijk te stellen is
met het "aanzetten tot ontucht (door
woorden, gebaren oftekens) ", wat zowel in feite als naar recht verschillend is, anderdeels, dat het reglement
van 17 mei 1993 van de Stad Gent
geen aanvullende verordening is omdat het betrekking heeft op een materie die geregeld is door het artikel
380quater van het strafwetboek en het
niet de bestrijding van de ontucht en
de prostitutie beoogt, hetgeen niet vereist is door het artikel 121 van de Gemeentewet dat de verzekering van de
openbare zedelijkheid en 9-e openbare
rust tot doel heeft;
Overwegende dat de rechters met
hun motivering hun beslissing dat het
reglement van 17 mei 1993 van de
Stad Gent niet toepasbaar is, niet naar
recht verantwoorden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelf 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 Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
28 februari 1995 - ze kamer, - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. R. Verstringhe, Gent.
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CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- AANSPRAKELIJKHEID- IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING
- GEMIS AAN BELANG VAN VOORZIENINGONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van
de in haar vordering afgewezen burgerlijke partij, wanneer de op definitieve
wijze beoordeelde volledige aansprakelijkheid van die partij voor de schadelijke gevolgen van het ongeval uitsluit dat
de tegenpartij op grand van hetzelfde ongeval ten aanzien van die burgerlijke partij tot vergoeding van schade kan gehouden zijn (1).

(DELOMBAERDE T. VUYLSTEKE)

ARREST

(A.R. nr. P.94.0839.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 mei 1994 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Overwegende dat naar luid van de
akte van voorziening eiser zijn
cassatieberoep beperkt tot de hem in
zijn hoedanigheid van burgerlijke partij betre:ffende besl~ssing;
Ove:rwegende dat de appelrechters
bij de beoordeling van de verantwoordelijkheid voor het verkeersongeval
waarop de partijen hun tegen elkaar
gerichte civielrechtelijke vorderingen stoelen, eiser volledig aansprakelijk stellen voor de schadelijke gevolgen van dit ongeval en de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen
(1) Zie Cass., 3 maart 1982 (A. C., 1981-82, nr.
391) en 19 nov. 1985, A.R. nr. 9264 (ibid., !98586, nr. 183).
·
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eiser gegrond verklaren; dat deze beslissingen bij ontstentenis van ertegen gerichte voorziening, kracht van
gewijsde hebben ten aanzien van de
partijen;
Overwegende dat eiser met de vermelde beperkte voorziening niet vermag op te komen tegen de beslissing
op zijn civielrechtelijke vordering tegen verweerder, nu de op definitieve
wijze beoordeelde volledige aansprakelijkheid van eiser voor de schadelijke gevolgen van het ongeval uitsluit dat verweerder op grond van
hetzelfde ongeval, ten aanzien van eiser tot vergoeding van schade kan gehouden zijn;
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strijken van de in art. 208 Sv., tweede lid,
bepaalde termijn (1).
(BORMANS)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1150.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 22 maart 1994 bij
verstek, en op 15 juni 1994 op verzet
door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Wat de voorziening tegen het arrest van 15 juni 1994 betreft :

Dat de voorziening geen belang vertoont voor eiser, mitsdien niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het arrest eisers
verzet tegen het verstekarrest van 22
maart 1994 ongedaan verklaart wegens het niet verschijnen van eiser,
verzetdoende partij;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie die niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreft, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

Over het middel door eiser gesteld als
volgt : schending van het algemeen rechtsbeginsel dat eerbied voor de rechten van de
verdediging voorschrijft en van alle andere meer concrete bepalingen van de strafprocedure, door het openbaar ministerie,
waar nodig ambtshalve aan te vullen,

28 februari 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Gryse en Hutzler.
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VERZET -

STRAFZAKEN - ONGEDAAN VERZET- EERSTKOMENDE TERECHTZITTINGUITSPRAAK OP LATERE DATUM.

De uitspraak over het ongedaan verklaren van het verzet wegens de niet verschijning van de opposant kan geldig gebeuren op een latere zitting dan de
eerstkomende terechtzitting na het ver-

(1) Het verzet wordt ongedaan verklaard als de
opposant niet verschijnt op de krachtens de wet
vastgestelde eerste nuttige terechtzitting (artt.
151, 188 en 208 Sv.)
De doctrine is daarbij gevestigd in de zin dat
wanneer dit op een latere zitting gebeurt, het
recht van verdediging vereist dat de opposant van
die nieuwe datum op de hoogte zou worden gebracht. De onderliggende reden daartoe ligt hierin
dat zolang niet is geoordeeld over het verzet, dit
zijn rechtsgevolgen blijft voortbrengen (BRAAS;
Proc. penale, II, nr. 743; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, nr. 2014; M. FRANCIITMONT, A. JACOBS en A. MAssET, Manuel de proc.
penale, 858; J. SIMON, Strafvordering, II, nrs. 917
en 919; A. VANDEPLAS, "Over verzet in strafzaken", R. W, 1972-73, 1807, en '1Iet verzet in strafzaken", in Strafrecht voor rechtspractici, I, nr. 41;
R. VERSTRAETEN, Strafvordering, nr. 1699).
Deze regel geldt in het geval dat de zaak voor
behandeling van het verzet zonder meer wordt
verdaagd. Het geannoteerde arrest oordeelt echter dat wanneer de opposant niet verschijnt op de
eerste terechtzitting, de zaak alsdan wordt behandeld en de debatten gesloten, de uitspraak
omtrent het ongedaan verklaren van het verzet
geldig kan gebeuren op een latere datum zonder nieuwe verwittiging.
M.D.S.
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doordat het bestreden arrest nr. 752 het
verzet van (eiser), om reden dat hij niet verschijnt, heeft ongedaan verklaard, hetgeen werd gedaan en uitgesproken in openbare zitting van 15 juni 1994,
terwijl het beginsel van de rechten van
verdediging behelst dat wanneer een eiser in verzet niet verschijnt tijdens de zitting gesteld voor de behandeling van het
verzet en de strafrechter het verzet niet ongedaan verklaart, doch in a:fwezigheid van
de beklaagde de zaak verschuift naar een
latere datum, hij, enkel steunende op de
niet-verschijning van eiser in verzet tijdens de eerste zitting, het verzet niet meer
kan ongedaan verklaren zonder dat eiser in
verzet opnieuw werd gedagvaard om voor
hem te verschijnen; dat verzet werd aangetekend door (eiser), beklaagde, bij exploot van deurwaarder Robert De Valek,
verblijvende te Elsene, Dautzenbergstraat
21, betekend aan de Heer Procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Brussel op 18 april 1994; dat dit verzet conform artikel 208 van het Wetboek van
Strafvordering van rechtswege dagvaarding meebracht tegen de zitting van 4 mei
1994; het verzet niet ongedaan werd verklaard op de zitting van 4 mei 1994, doch
dat de zaak werd verschoven naar de zitting van 15 juni 1994 alwaar de ongedaanverklaring van het verzet gedaan en uitgesproken werd; (eiser) niet werd
gedagvaard tegen de zitting van 15 juni
1994, waardoor diens rechten van verdediging werden geschonden; dat indien een
eiser in verzet niet is verschenen op de
eerstvolgende terechtzitting, achteraf nog
het verzet ongedaan kan worden verklaard,
op voorwaarde echter dat hij opnieuw zou
worden gedagvaard en dat hij ook op deze
nieuwe terechtzitting verstek zou laten
gaan; dat eveneens in de hypothese dat eiser in verzet niet is verschenen op de eerste dienende terechtzitting en de ongedaanverklaring van het verzet louter niet werd
uitgesproken, dit laatste achteraf slechts
kan geschieden op voorwaarde dat eiser in
verzet opnieuw wordt gedagvaard (Cass. 4
maart 1907, Pas. 1907, I, 152; R. Declercq,
Beginselen Strafrechtspleging, 1994, p.
732); dat het verzet, samen met al zijn gevolgen, immers blijft bestaan zolang de
ongedaanverklaring niet is uitgesproken;
dat eiser in verzet door de niet-dagvaarding
tegen de zitting van 15 juni 1994, aldus de
mogelijkheid werd ontnomen om bv. heropening van de debatten te vragen en eventuele overmacht aan te tonen, zodat het bestreden arrest van 15 juni 1994 door aldus
het verzet ongedaan te verklaren en uit te
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spreken, schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van
verdediging van eiser :

Overwegende dat, naar luid van artikel 208, tweede en derde lid, van het
Wetboek van StrafVordering, het verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende terechtzitting na het verstrijken van een
termijn van vijftien dagen of van drie
dagen indien de eiser in verzet zich in
hechtenis bevindt en het als ongedaan wordt beschouwd indien de eiser in verzet niet verschijnt op de
eerstvolgende, door de wet vastgestelde terechtzitting;
Overwegende dat het verzet tegen
het op 22 maart 1994 ten aanzien van
eiser bij verstek gewezen arrest door
hem is ingesteld bij een op 18 april
1994 aan het openbaar ministerie betekend exploot houdende dagvaarding tegen de terechtzitting van 4 mei
1994 van het hof van beroep, dit is de
eerstkomende terechtzitting na het
verstrijken van vijftien dagen, zoals
bepaald bij artikel 208, tweede lid, van
het Wetboek van StrafVordering;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiser op de terechtzitting van
4 mei 1994 niet is verschenen en dat
het hofvan beroep, na het openbaar
ministerie in zijn vorderingen te hebben gehoord, de zaak in beraad nam
en voor uitspraak verdaagde tot 15
juni 1994;
Overwegende dat het hof van beroep dat constateert dat eiser niet is
verschenen op de terechtzitting van 4
mei 1994, dit is te dezen de krachtens artikel 208, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering wettelijk vastgestelde terechtzitting - wettig beslist dat het verzet als ongedaan wordt beschouwd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk maakt (2).

II. Wat de voorziening tegen het
verstekarrest van 22 maart 1994 betreft:
Overwegende dat de substanWHe of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

3° Een feit dat geen vermoeden van onschuld kan opleveren, kan geen aanleiding geven tot herziening op grand van
art. 443, 3 °, Sv. (3)

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

so

28 februari 199S - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Advocaat : mr. W. Vandeplas, Leuven.

4 o Een feit dat geen verband houdt met de
beslissing waarvan de herziening wordt
aangevraagd, kan geen aanleiding geven tot herziening op grand van art. 443,
3°, Sv.

Een feit dat de veroordeelde in staat was
aan te tonen ten tijde van het proces, kan
geen aanleiding geven tot herziening op
grand van art. 443, 3°, Sv. (4)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE BOLLY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.102S.F)
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1° HERZIENING- ALGEMEEN- GROND NIEUW FElT - FElT DAT DE FEITENRECHTER
BEKENDWAS.

2° HERZIENING- ALGEMEEN- GRONDNIEUW FElT- INTREKKING- VOORWAARDE.

3° HERZIENING- ALGEMEEN- GRONDNIEUW FElT- VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

4 ° HERZIENING- ALGEMEEN- GROND NIEUW FElT - FElT DAT GEEN VERBAND
HOUDT MET DE VEROORDELING.

so

HERZIENING- ALGEMEEN- GRONDNIEUW FElT- FElT DAT DE VEROORDEELDE
IN STAAT WAS AAN TE TONEN.

1o Het feit dat de feitenrechter bekend was

kan geen aanleiding geven tot herziening op grand van art. 443, 3°, Sv. (1)

HET HOF;- Gelet op de vorderingen van de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie, die op 8 augustus
1994 ter griffie van het Hof zijn neergelegd en strekken tot herziening van
het in kracht van gewijsde gegane arrest van 25 maart 1986 van het Hof
van Beroep te Luik waarbij, op het hoger beroep dat Patrice, Rene, Roger
Bolly, geboren op 3 januari 1960 te
Hoei, had ingesteld tegen het op 29 november 1985 gewezen vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Verviers en
dat uitsluitend gericht was tegen het
strafrechtelijk dictum van het vonnis, voornoemde veroordeeld is tot een
gevangenisstraf van tien jaar en voor
de duur van tienjaar ontzet is van de
in artikel31, r, 3", 4", 5" en 6" van het
Strafwetboek opgesomde rechten wegens een diefstal van een bedrag van
1.864.503 frank, die door middel van
geweld of bedreiging, door twee of

2o De intrekking van een verklaring van een
vroegere medebeklaagde kan enkel aanleiding geven tot herziening op grand van
art. 443, 3°, Sv., in zoverre een gegeven de

(3) Cass., 8 mei 1972 (A. C., 1972, 832); 20 feb.
1979 (ibid.' 1978-79, 726).

(11 Zie Cass., 24jan. 1978 (AC., 1978, 622).

(4) Cass., 18 mei 1976 (A.C., 1976, 1035); 6
sept. 1994, A.R. nr. P.94.564.N (ibid., 1995, nr.
359).

(2) Zie Cass., 20 sept. 1977 (AC., 1978, 88).
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meer personen, met gebruikmaking
van wapens en een gestolen voertuig,
was gepleegd op 24 september 1984 te
Verviers (Ensival) ten nadele van de
Regie der Posterijen;
Overwegende dat de procureurgeneraal een door de raadsman van
Patrice Bolly opgemaakte lijst van feiten en een memorie van de betrokkene voorlegt aan het Hof;
Overwegende dat artikel 443, 3',
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat de aanvraag tot herziening van in kracht van gewijsde gegane veroordelingen slechts ontvankelijk is wanneer zich sedert de
veroordeling een nieuw feit of omstandigheid heeft voorgedaan waarvan de
veroordeelde het bestaan niet heeft
kunnen aantonen ten tijde van het geding en waaruit het bewijs van zijn onschuld schijnt te volgen;
Overwegende dat de feiten 1 tot 9
twijfel doen rijzen aan de geloofwaardigheid en de bewijswaarde van de
verklaringen van de mededaders van
de roofoverval te Ensival, die Patrice
Bolly hebben beschuldigd "tijdens het
onderzoek en de debatten;
Overwegende dat de feiten 1 en 4
niet nieuw zijn; dat immers de zwakzinnigheid van Georgios Varveris
waarop Patrice Bolly zich te zijner verdediging beroept alsook het incident
betreffende de biljetten die onder de
deur van de winkel van Patrice Bolly
zijn geschoven en waaromtrent laatstgenoemde in zijn schrijven van 25 juli
1985 de onderzoeksrechter om een
onderzoeksopdracht heeft verzocht, de
feitenrechter bekend waren;
Overwegende dat feit 2 gebaseerd is
op het schrijven dat Georgios Varveris op 14 november 1991 aan Patrice
Bolly heeft gericht en waarin hij zijn
verklaringen intrekt; dat Patrice Bolly
aanvoert dat het bewijs van zijn onschuld schijnt te volgen uit voornoemde intrekking die dagtekent van
na zijn veroordeling;
Overwegende, enerzijds, dat Georgios Varveris reeds tijdens het onderzoek op zijn verklaringen was terug-
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gekomen, daar hij op de terechtzitting
van 31 oktober 1985 had medegedeeld
dat bij de geweldpleging Terguy, een
zekere Zapitelli en Bollens betrokken waren; dat hij reeds op de terechtzitting van 24 oktober 1985 had verklaard dat Patrice Bolly hem onder
druk had gezet om Pol Bollens te compromitteren; dat Patrice Bolly, die zijn
verweermiddelen regelmatig voor de
feitenrechter heeft voorgedragen, niet
kan beweren dat de laatste herroeping door Georges Varveris een nieuw
feit of omstandigheid is waarvan hij
het bestaan niet heeft kunnen aantonen;
Overwegende, anderzijds, dat de intrekking van een verklaring door een
gewezen medebeklaagde slechts aan
de vereisten van artikel443, 3°, van
het Wetboek van Strafvordering voldoet, in zoverre gegevens de oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk maken; dat zulks te dezen niet het
geval is, nu Georgios Varveris in een
schrijven van 18 maart 1994 aan de
procureur des Konings te Luik op de
intrekking van zijn verklaringen is teruggekomen en hij ten tijde van zijn
verhoor door de gerechtelijke politie op
5 april 1994 de inhoud van laatstgenoemde brief heeft bevestigd;
Overwegende dat de feiten 3, 5, 7 en
9 niet voldoen aan de vereisten van artikel 443, 3', van het Wetboek van
Strafvordering; dat immers uit de omstandigheid dat na de veroordeling aan
het licht zou gekomen zijn dat de mededaders Patrice Bolly en anderen valselijk ervan hadden beschuldigd aan
andere misdaden of wanbedrijven te
hebben deelgenomen geen vermoeden van onschuld kan worden afgeleid;
Overwegende dat de feiten 6 en 8
evenmin aan die vereisten voldoen; dat
immers, enerzijds, uit het feit dat de
internering is gelast in een andere
zaak geen vermoeden van onschuld
kan volgen, nu de geestestoestand van
Mustapha Terguy de feitenrechter bekend was, aangezien Patrice Bolly
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diens psychische gezondheid in twijfel had getrokken door aan de onderzoeksrechter Stangherlin te schrijven dat "Terguy goed was voor
internering" en de feitenrechter de
waarde die aan diens verschillende
verklaringen moest worden gehecht
heeft kunnen beoordelen;
Dat, anderzijds, feit 8 aileen berust op de verklaring van Patrice Bolly
dat de wil van Mustapha Terguy om te
ontvluchten de reden was voor diens
talrijke uiteenlopende verklaringen;
Overwegende dat de feiten 10 tot 17
betrekking hebben op de mogelijke
verdenkingen tegen Pol Bollens; dat,
meer bepaald, de feiten 10 tot en met
15, die vallen onder de beschuldigingen die Pol Bollens tegen Patrice Bolly
heeft geuit in verband met andere misdaden of wanbedrijven en die achterafvals gebleken zijn, geen betrekking hebben op de beslissing waarvan
de herziening wordt aangevraagd, zodat daaruit geen vermoeden van onschuld kan worden afgeleid;
Overwegende dat de uitgaven van
Pol Bollens en de verstandhouding
tussen Pol Bollens en Charles Bouille
waarvan sprake is in de feiten 16 en
17 tijdens het onderzoek bekend waren;
Overwegende dat de in feit 18 vermelde omstandigheid dat het op 11 januari 1990 door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen arrest van buitenvervolgingstelling, bij de uitspraak
over de vervolgingen die tegen inspecteur Pluymackers zijn ingesteld wegens vals getuigenis, vaststelt dat het
onderzoek naar de feiten die tot de
veroordeling van Patrice Bolly hebben geleid tal van leemten en zelfs tal
van anomalieen vertoont, geen vermoeden van onschuld kan doen ontstaan, aangezien het arrest als enige
leemte vernoemt dat er geen processen-verbaal bestaan met inlichtingen over de eventuele deelneming van
Pasquale Zapitelli; dat evenmin een
vermoeden van onschuld volgt uit de
omstandigheid dat de opsporingsambtenaren zouden tekortgekomen zijn
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aan hun plicht om de feitenrechters op
de hoogte te brengen van de bevindingen van bepaalde onderzoeken naar
andere feiten;
Dat de feiten 18, 26 , en de feiten 3,
7,9, 10, 11, 12, 13, 14,20,22,23,24,
25 en 28, wat de laatstgenoemde feiten betreft in zoverre zij betrekking
hebben op de eventuele nalatigheden van de opsporingsambtenaren,
niet voldoen aan de ontvankelijkheidsvereisten van artikel 443, 3°, van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat feit 19 berust op
een reeks veronderstellingen waaruit geen vermoeden van onschuld kan
worden afgeleid;
Overwegende dat Patrice Bolly niet
is veroordeeld wegens het verboden
wapenbezit waarvan sprake is in feit
20; dat genoemd feit geen verband
houdt met de veroordeling waarvan de
herziening wordt aangevraagd, en derhalve niet voldoet aan de vereisten van
artikel 443, 3°;
Overwegende dat de opgave van een
verkeerde datum waarop Patrice Bolly
voor de eerste maal in de zaak betrokken werd (feit 22), "de leugens van de
hr. Pluymackers" voor de onderzoeksrechter die belast was met het tegen
hem wegens vals getuigenis ingestelde
onderzoek (feit 23), de omstandigheid dat een zekere Mossoux een betaalde informant zou geweest zijn (feit
24) niet van dien aard zijn dat daaruit een vermoeden van onschuld kan
volgen;
Overwegende dat, wat feit 21 betreft, Patrice Bolly gewag maakt van
verschillende gegevens over Pasquale
Zapitelli naar wiens mogelijke deelneming aan de roofoverval te Ensival op 24 september 1984 geen ernstig onderzoek zou zijn verricht,
ofschoon zijn naam opdook tijdens het
onderzoek en zijn betrokkenheid bij de
zaak tot de vrijspraak van Patrice
Bolly kon hebben geleid;
Overwegende dat, enerzijds, de beschuldigingen van Patrice Bolly betre:ffende die deelneming van Pasquale Zapitelli de feitenrechter bekend
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waren; dat, anderzijds, Patrice Bolly
geen enkel feit van na zijn veroordeling aanvoert waaruit het vermoeden van die deelneming die de zijne
zou uitsluiten, zou kunnen worden afgeleid; dat het feit niet voldoet aan de
vereisten van artikel 443, 3·, van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat uit feit 27 geen
vermoeden van onschuld kan worden afgeleid; dat immers de omstandigheid dat mevrouw Mukandoli op 18
juli 1985 tegelijkertijd zou zijn ondervraagd over een BMW, die zou hebben gestaan in de garage van de villa
van Poulseur waar zij verbleef, en over
de diefstal van een schilderij geen reden is om haar verklaring volgens
welke "onbekenden twintig minuten
lang de BMW aan de gang poogden te
brengen", in twijfel te trekken en dat
"Pol Bollens en Patrice Bolly zich heiden in het huis bevonden";
Overwegende dat, wat feit 28 betreft, de processen-verbaal van verhoor van de getuige Paulis waarin de
bestuurder van de BMW wordt beschreven de feitenrechter bekend waren; dat voor het overige dat feit, enerzijds, berust op loutere veronderstellingen over de gegevens die de
onderzoeksrechter ertoe hebben doen
besluiten een bevel tot aanhouding te
verlenen en, anderzijds, enkel kritiek bevat op een onderzoek, ofschoon
de feitenrechter de eventuele leemten ervan heeft kunnen beoordelen;
Dat het hier niet gaat om een nieuw
feit in de zin van artikel 443, 3·, van
het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat hetzelfde geldt
voor de feiten 29 en 30; dat Patrice
Bolly op het ogenblik dat hij zijn recht
van verdediging uitoefende, kon aantonen dat hij niet in staat was om zonder bril te rijden en de wedersamenstelling onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder te doen plaatsvinden;
Overwegende dat de in het verzoekschrift aangevoerde feiten en omstandigheden niet voldoen aan de
ontvankelijkheidsvereisten van arti-
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kel 443, s·, van het Wetboek van
Strafvordering en derhalve niet kunnen leiden tot de herziening van het
veroordelend arrest;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verklaart de aanvraag tot herziening niet ontvankelijk; veroordeelt eiser in de kosten.
1 maart 1995- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- RECHTSPLEGING- FAILLISSEMENT- CURATOR- ALGEMENE OPDRACHT.

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- RECHTSPLEGING- FAILLISSEMENT- VORDERING IN RECHTE- VORDERING
VAN DE CURATOR- DRAAGWIJDTE.

3o VORDERING IN RECHTE

-BURGERLIJKE ZAKEN- FAILLISSEMENT- VORDERING VAN DE CURATOR- DRAAGWIJDTE.

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- RECHTSPLEGING- FAILLISSEMENT- VORDERING IN RECHTE- VORDERING
VAN DE CURATOR- VOORWERP- GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTEN VAN ALLE SCHULDEISERS- BEGRIP.
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1o De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te

gelde te maken en het opgebrachte geld te
verdelen (1).
2° en 3° De curator van een faillissement
die namens de massa in rechte optreedt,
oefent de gemeenschappelijke rechten van
alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten (2), zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samengevoegd.
4 o Gemeenschappelijke rechten van alle
schuldeisers zijn de rechten, die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de
fOift van wie ook, waardoor het passief
van het faillissement vermeerderd of het
actief ervan verminderd wordt (3).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET AAN
DE NIJVERHEID N.V T. MR. DEBOUCHE Q.Q.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.93.0094.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 30 juni 1992 door bet
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 8, 9, 12, 13, 14 van de
Hypotheekwet van 16 december 1851, 444
tot 448, 477, 479, 487, eerste lid, 491, 492,
528, 529, 547, 561 van titel1 van hoek III
van het Wetboek van Koophandel, 35, inzonderheid W, en 63ter van titel IX van
hoek I van dat wetboek (welke laatste twee
bepalingen in titel IX zijn ingevoerd bij de
wet van 4 augustus 1978), 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen beginsel van de niet-terugwerkende kracht
van de wetten,
doordat het arrest in substantie vaststelt : 1. dat de op 19 juni 1967 opgerichte
naamloze vennootschap Sefi op 18 juni
1968 van eiseres een krediet van 242 miljoen frank had gekregen voor de gedeelte(1) Cass., 12 feb. 1981, A.R. nr. 6158 (A. C.,
1980-81, nr. 347) met concl. adv.-gen. Declercq, in
Bull. en Pas., 1981, I, 639.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 12 feb. 1981, A.R. nr. 6158, waarvan sprake is in voetnoot 1.
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lijke financiering van de eerste fase van de
bouw van een fabriek voor kunstvezels te
Hautrage; dat eiseres zich in augustus 1970
realiseerde dat de bedrijfsleiders van Sefi
haar hadden bedrogen door met name een
aantal keren valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering te plegen, en tegen
hen klacht heeft ingediend; dat eiseres bovendien op 20 augustus 1970 haar kredieten heeft opgezegd; dat Sefi bijgevolg
ambtshalve failliet werd verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Bergen van 2 september 1970; dat eiseres haar schuldvordering van 242 miljoen frank in hoofdsom in het faillissement heeft ingediend en, dank zij
verschillende zekerheden en een schikking met een derde, een totaal bedrag van
94.214.306 frank heeft kunnen teruginnen;
2. dat twee leveranciers van Sefi, de vennootschappen Fabricom en Van Rymenant,
respectievelijk 22.034.638 frank en
32.933.919 frank in het passiefvan het fail~
lissement hebben ingediend; dat die beide
vennootschappen, bij twee dagvaardingen van 18 april 1974, eiseres voor de
Rechtbank van Koophandel te Brussel hebben gedaagd ter vergoeding, op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
van de schade ten gevolge van het niet invorderbaar zijn van hun schuldvorderingen tegen Sefi; dat zij tot staving van hun
rechtsvordering aanvoerden dat de NMKN
aaJVlprakelijk was door aan Sefi een onverdiend krediet toe te kennen en door het
te handhaven, zonder te hebben nagegaan
ofhet project betreffende de fabriek voor vezels rendabel was en zonder de activiteit
van Sefi en van haar bedrijfsleiders te hebben gecontroleerd, en aldus een fout heeft
begaan die ten grondslag ligt aan de
schade, daar, indien het krediet niet was
toegestaan, het project tot het bouwen van
de fabriek waaraan die vennootschappen
als aannemers hebben deelgenomen, bij gebrek aan middelen, niet tot stand was kunnen komen; dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel, bij vonnis van 3 mei
1976, de rechtsvorderingen van de vennootschappen Fabricom en Van Rymenant
samenvoegde en de NMKN veroordeelde
om, provisioneel, 21 miljoen frank aan Fabricom en 35 miljoen frank aan Van Rymenant te betalen; dat eiseres tegen dat vonnis hoger beroep heeft ingesteld bij het Hof
van Beroep te Brussel; 3. dat de curator
van Sefi, q.q., bij het exploot van 9 februari
1977 tot inleiding van het geding waarover het bestreden arrest uitspraak heeft
gedaan, eiseres voor de Rechtbank van
Koophandel te Bergen heeft gedagvaard tot
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vergoeding van de door de boedel geleden
schade; 4. dat eiseres, bij exploot van 25
maart 1977, de curator q.q. van Sefi tot tussenkomst en bindendverklaring van het arrest voor het Hof van Beroep te Brussel
heeft opgeroepen in het geding tussen eiseres en de vennootschappen Fabricom en
Van Rymenant; dat het Hofvan Beroep te
Brussel, bij arrest van 14 september 1979,
enerzijds, het vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel heeft bevestigd en
aldus de rechtsvorderingen van de vennootschappen Fabricom en Van Rymenant
ontvankelijk en gegrond heeft verklaard,
en, anderzijds, de vordering tot bindendverklaring van het arrest gegrond heeft verklaard en heeft gezegd dat zijn arrest bindend is voor de curator van Sefi; dat het
Hofvan Beroep te Brussel, ten aanzien van
de grondslag van de rechtsvordering van de
vennootschappen Fabricom en Van Ryme. nant, heeft geoordeeld dat eiseres grove fouten had begaan door aan Sefi een krediet
van 242 miljoen frank toe te kennen zonder hetwelk, volgens de bewoordingen van ,
het arrest van 14 september 1979, "Sefi zou
zijn verdwenen voordat enige aannemer de
gelegenheid zou hebben gehad zich jegens
haar te verbinden"; 5. dat andere gewone
schuldeisers individueel van eiseres hun
vergoeding hebben gekregen : Lithobeton
(schuldvordering: 107.052 frank), kantoor Lipski (schuldvordering: 2.883.650
frank) en Druart (443.300 frank); 6. dat
daarentegen schuldeiser Fred Gerard (algemeen bevoorrechte schuldeiser die in het
passiefwas opgenomen voor 642.834 frank)
werd afgewezen in zijn individuele rechtsvordering die op 8 juni 1982 tegen eiseres werd ingesteld en uiteindelijk ongegrond werd verklaard bij arrest van het Hof
van Beroep te Brussel van 19 november
1987; 7. dat de eerste rechter, bij vonnis
van 15 december 1988, de rechtsvordering van de curator q.q. ontvankelijk heeft
verklaard, eiseres heeft veroordeeld om
hem een provisioneel bedrag van
48.868.032 frank plus de gerechtelijke interest te betalen en zijn uitspraak over het
overige heeft aangehouden; dat eiseres tegen dat vonnis hoofdberoep heeft ingesteld en de ontvankelijkheid van de vordering betwist; dat de debatten voor het hof
van beroep, met instemming van de partijen, werden beperkt tot de bespreking van
de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de curator; dat het bestreden arrest, met bevestiging van de beslissing van
de eerste rechter, de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart die de curator q.q. had ingesteld om, :volgens het
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gedinginleidend exploot van 9 februari
1977, eiseres te doen veroordelen tot "volledige vergoeding van de door de failliete
boedel van de vennootschap Sefi geleden
schade", en om, naar luid van de eerste
appelconclusie van de curator q.q. (nr. 38),
vergoeding te bekomen voor een "collectieve schade die gelijk is aan het totaal van
de individuele schade van de schuldeisers"
van de boedel die "zonder de fout van de
NMKN ... economisch het bedrag van hun
schuldvorderingen niet zouden hebben verloren",

en doordat het arrest die beslissing
hierop steunt :. "(I) De curator is het wettelijk orgaan van de vastgestelde groepering die uit het faillissement voortvloeit; hij
ontleent zijn specifieke bevoegdheden aan
de wet volgens welke hij in rechte mag optreden en er belangen mag verdedigen die
niet persoonlijk zijn belangen of die van een
rechtspersoon zijn, maar wel de belangen
die coilectief zijn, dat wil zeggen gemeenschappelijk aan aile schuldeisers. Coilectief is het belang in verband met de verdediging van rechten van gemeenschappelijke aard en met name van soortgelijke
oorsprong; het specifiek karakter van de bevoegdheden van de curator - die groter
zijn dan die welke de schuldeisers individueel zouden kunnen uitoefenen - strekt
tot doeltreffende verdediging van het autonoom geworden coilectief belang dat verschilt van de individuele belangen van iedere schuldeiser; de 'massa' is een begrip
met een veranderlijke inhoud; in de massa
in haar meest ruime betekenis, kunnen aile
schuldeisers worden opgenomen die er bij
de opening van het faillissement bestaan,
om ze te onderscheiden van de latere
schuldeisers, hetzij schuldeisers van de hoedel, hetzij schuldeisers buiten de boedel; in
bepaalde situaties, is de massa aileen nog
maar samengesteld uit de categorie gewone schuldeisers; ten slotte is het essenWile dat de curator handelt namens een geheel van schuldeisers die gemeenschappelijke belangen hebben, een 'massa' waarvan
hij de omvang zal moeten bepalen indien
zulks van belang is voor de oplossing van
het geschil; zijn 'vertegenwoordigingsbevoegdheid moet ophouden ten aanzien
van schuldeisers die andere belangen hebben dan die van de massa'; het faillissementenrecht heeft als bijzonderheid dat
het tegelijkertijd gehierarchiseerde belangen (die van de bevoorrechte schuldeisers)
en andere aan een gelijkheidsregeling onderworpen belangen (die van de gewone
schuldeisers ) integreert en harmoniseert
en het belang van het geheel ten opzichte
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van loutere individuele belangen beschermt; daaruit volgt dat de curator, namens de of een boedel, kan optreden tegen schuldeisers die ervan - in principe deel uitmaken, daar zulks in het belang is
van het geheel; als voorbeeld van de voorkeur die aan het belang van het geheel,
afzonderlijk beschouwd, wordt gegeven
kan hierop worden gewezen dat door het
enkele feit dat een Pauliaanse rechtsvordering door de curator wordt ingesteld, ze
andere resultaten heeft dan wanneer dezelfde rechtsvordering door een schuldeiser in het bijzonder was ingesteld, daar
zulks ten goede komt aan alle schuldeisers,
zonder zelfs rekening te houden met het
feit dat ze dateren van v66r of na de betwiste handeling; (II) de efficiente verdediging van het collectieve belang is dus niet
te verenigen met de onterecht beperkende
opvatting (van eiseres) dat, zodra er onder de gezamenlijke schuldeisers, ten gevolge van bijzondere situaties, schuldeisers zijn met tegenstrijdige, onverenigbare, vreemde of onbestaande belangen, er
geen collectief belang meer is dat als dusdanig kan worden verdedigd (dus door het
gemeenschappelijk orgaan); die zogenaamde hinderpaal kan worden weggewerkt door de niet willekeurige uitsluiting uit de optredende massa van diegenen
die daarmee strijdige belangen hebben; die
uitsluiting kan expliciet of impliciet zijn, op
voorwaarde dat ze vaststaat en naar recht
verantwoord is; niets verzet er zich trouwens tegen dat die in een bijzondere situatie verkerende schuldeisers in de zaak
worden opgeroepen om de juiste rechtsgevolgen van die situatie op tegenspraak te
doen vaststellen, waarbij de curator met
name niet verplicht is in hun naam tot een
specifieke aansprakelijkheid te besluiten;
(III) de toepassing van die beginselen is, inzake de aansprakelijkheidsvordering van de
curator tegen een derde, minder gemakkelijk indien de vergoeding niet overeenstemt met een schuldvordering in het vermogen van de gefailleerde, daar in dat
geval het belang niet te koppelen is aan de
gemeenschappelijke waarborg; te dezen kan
niet worden betoogd - en wordt trouwens
niet betoogd dat Sefi enige vergoedingsvordering op grand van een fout heeft kunnen hebben jegens de NMKN die zij heeft
opgelicht (. .. ); het door de curator te verdedigen collectiefbelang is echter niet noodzakelijk te beperken tot de activa van het
vermogen van de gefailleerde; er kan een
geheel van belangen bestaan dat verband
houdt met de oorsprong van het passief,
wanneer de fout van een derde, samen met
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die van de gefailleerde, volledig of gedeeltelijk in oorzakelijk verband staat met het
passief; te dezen is beslist dat, zonder de
fout van (eiseres), Sefi niet deficitair had
kunnen werken; voor zover de aangevoerde
foutieve oorsprong gemeenschappelijk is, is
het strijdig met het belang van de gezamenlijke schuldeisers dat aansprakelijkheidsvorderingen afzonderlijk worden ingesteld; zulks zou in tegenstelling
zijn met het doel zelfvan de collectieve procedure die de collectieve verdediging impliceert van de soortgelijke belangen die
een collectiefbelang zijn geworden; die collectieve actie heeft als maximummaatstaf
het geldgebrek van de gemeenschappelijke schuldenaar, collectieve schade genaamd, hetgeen trouwens een coordinatie in de rekeningen, een voorafgaande
vaststelling van de ontoereikendheid van de
gemeenschappelijke waarborg impliceert;
(IV) de recente evolutie in de wetgeving bevestigt zulks (de rechtsvordering tot aanvulling van het passief, of de rechtsvordering tot aansprakelijkheid van de oprichters
wegens kennelijke ontoereikendheid van
het kapitaal buiten het kader van het louter collectiefbeslag ofhet weer samenstellen van een gemeenschappelijk pand);
(V) de curator is echter helemaal niet bevoegd om op te komen voor de specifieke
schade die een schuldeiser individueel heeft
geleden door omstandigheden die hem volkomen eigen zijn en derhalve geen betrekking hebben op de andere schuldeisers;
(VI) nu de derde die door zijn fout heeft bijgedragen om de deficitaire activiteit van de
gefailleerde te doen ontstaan nooit - wat
niemand betwist - kan worden veroordeeld om tweemaal dezelfde schade te vergoeden, blijkt bovenvermelde argumentatie in feite niet meer te worden betwist door
die derde wiens aansprakelijkheid wordt
nagegaan (eiseres), om reden zelfvan zijn
doeltreffendheid om het collectief belang te
verdedigen; (. .. )(VII) (eiseres) tracht zich tevergeefs te beroepen het ontbreken van
enig vooruitzicht op een gelijke verdeling
van de opbrengst van de rechtsvordering;
in de eerste plaats is dat vooruitzicht geen
noodzakelijke voorwaarde voor enige rechtsvordering van de curator, die vaak rechtsvorderingen moet instellen die aileen maar
ten goede komen aan algemeen bevoorrechte schuldeisers (. .. ); bovendien 'heeft de
gelijkheid uitsluitend betrekking op de inteme verhoudingen in de procedure en niet
op de betrekkingen die de schuldeisers met
derden kunnen hebben'; het argument dat
het gelijke belang trouwens niet blijkt des
te meer ongegrond is daar, nu de opbrengst
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van de rechtsvordering, in casu, geen bestanddeel van het vermogen van de gefailleerde is, ze geen grondslag van voorrechten kan zijn en over de gemeenschappelijke
oorsprong van de schadelijke gevolgen reeds
uitspraak werd gedaan (door het Hofvan
Beroep te Brussel in zijn arrest van 14 september 1979, volgens hetwelk 'zonder de
fout van de NMKN, Sefi haar industriele
ontwikkelingsprojecten niet had kunnen
uitvoeren en dus niet verbonden zou zijn
jegens de huidige schuldeisers', welk
motief, volgens het bestreden arrest, een
'virtueel collectief karakter' heeft);
(VIII) (eiseres), door te betogen dat iedere schuldeiser individuele initiatieven zou
moeten nemen, zelfs als de oorsprong van
zijn schade gemeenschappelijk van aard en
gelijk voor allen is, wil verbergen dat de collectieve procedure van het faillissement
juist tot doel heeft de verdediging van de
gemeenschappelijke belangen van de daarbij betrokken schuldeisers te vergemakkelijken; in een dergelijk geval zou die schuldeiser volkomen gei:soleerd zijn, zonder
efficiente onderzoeksmiddelen. Dergelijke
gedingen kunnen dus aileen maar worden gevoerd door schuldeisers die over aanzienlijke middelen beschikken (zoals Van
Rymenant en Fabricom), terwijl het begrip van de gelijkheid tussen de schuldeisers zich niet tot een louter probleem van
de berekening van de verdeling beperkt en
zich uitstrekt tot het beginsel zelf van de
verdediging van de belangen van diegenen die zich in een vergelijkbare situatie
bevinden, omdat deze met name voortvloeit uit soortgelijke omstandigheden; de
door (eiseres) voorgestelde regeling is bovendien in strijd met het belang van een
goede rechtsbedeling, daar de vaststelling van een fout als een van de oorzaken
van het faillissement - en bijgevolg als een
van de oorzaken van de niet-betaling van
de bij dit faillissement betrokken schuldeisers - afzonderlijk zou geschieden, eventueel bij rechtsvorderingen die individueel
worden ingesteld en al even afzonderlijk
kunnen worden uitgevoerd; die oplossing
zou flagrant in tegenspraak zijn met het
doel van een collectieve procedure, zoals het
faillissement; (. .. ) (IX) het bestaan van een
collectief belang kan voorts niet verdwijnen aileen omdat een of meer schuldeisers
'in de boedel' zich in een bijzondere situatie bevinden; die mogelijkheid moet aileen maar worden rechtgezet door de curator; in de met elkaar overeenstemmende
rechtspraak van de Opperste Hoven van
Frankrijk en van Belgie wordt aldus erop
gewezen dat het uitgesloten is dat de ver-
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dediging van de belangen van een geheel
schuldeisers wordt lam gelegd door het feit
aileen van de genomen initiatieven of van
de toestand waarin een of andere schuldeiser zich heeft geplaatst, en inzonderheid dat 'het feit dat een van de schuldeisers, wegens omstandigheden die hem
eigen zijn, onder meer wegens een fout die
hij heeft begaan, in verhouding tot zijn
schuldvordering niet dezelfde rechten heeft
als de andere schuldeisers van de boedel,
niet in de weg kan staan aan de ontvankelijkheid van de rechtsvorderingen die de
curator namens de boedel heeft ingesteld en
met name van een aansprakelijkheidsvordering, ongeacht het gevolg dat dit feit
op de grond van het geschil kan hebben'; de
rechtzettingen van de curator kunnen zeer
verschillend zijn naar gelang van de gevallen die zich voordoen; het komt niet aan
het hof toe andere gevallen te willen oplossen dan dat van het onderhavige geschil; het is mogelijk dat de rechtzetting
soms nodig is vanafhet stadium van het
belang om te handelen - dus vanaf de
vaststelling van de bestanddelen van de optredende massa - maar ze kan ook plaatshebben in het stadium van het onderzoek
van de schade en van het oorzakelijk verband; de curator is dus bevoegd om te handelen en kan nadien, ten grande, de nodige rechtzettingen betreffende de collectief
gevorderde schade verrichten en andere
schuldeisers daarvan uitsluiten'; (. .. )
(X) voor het overige, hebben de opmerkingen onder de nummers 26 tot 32 in de (eerste) conclusie van (eiseres) betrekking op de
grond en niet op de ontvankelijkheid van de
rechtsvordering van de curator",

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
eerste conclusie voor het hof van beroep
(nrs. 27 tot 32) aanvoerde dat : "(a) in de
onderhavige zaak, iedere in het passiefvan
het faillissement opgenomen schuldeiser,
door de fout van (eiseres), geen schade heeft
geleden die gelijk is 'aan het economisch
verlies' van zijn schuldvordering, zoals
zulks het geval is wanneer het onterechte
krediet de voortzetting van een deficitaire
activiteit mogelijk heeft gemaakt en, voor
de schuldeisers van v66r de toekenning van
het krediet, heeft geleid tot verlies van de
economische waarde van hun schuldvorderingen; immers, volgens de redenen van
het arrest van het Hofvan Beroep te Brussel van 14 september 1979, zonder de fout
van (eiseres), 'Sefi zou zijn verdwenen voordat enige aannemer de gelegenheid zou
hebben gehad zich jegens haar te verbinden'; ten aanzien van de contractuele
schuldvorderingen, de fout van de NMKN
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derhalve niet tot gevolg heeft gehad dat de
gezamenlijke schuldeisers de mogelijkheid hebben verloren om van Sefi voorafbestaande schuldvorderingen te vorderen, omdat, bij gebrek aan het als onterecht
beschouwd krediet van de NMKN, hun
schuldvorderingen niet zouden zijn ontstaan; in dit zeer bijzonder geval, het noodzakelijk is, om vast te stellen of de fout van
(eiseres) schade heeft veroorzaakt, zich,
overeenkomstig het gemeen recht inzake
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, af te
vragen wat de situatie van iedere schuldeiser zou zijn geweest indien de fout niet
was begaan; iedere schuldeiser, ter rechtvaardiging van zijn schade, dus moet bewijzen dat zijn financiele toestand beter zou
zijn geweest indien hij niet met Sefi had gecontracteerd; (b) zulks zeer terecht door het
Hof van Beroep te Brussel werd beslist bij
arrest van 19 november 1987 houdende bevestiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel waarbij
een rechtsvordering tot schadevergoeding
werd afgewezen die een gewezen bediende
van Sefi, Fred Gerard, tegen de NMKN had
ingesteld; ... deze gewezen bediende van
Sefi, die werd ontslagen ten gevolge van het
faillissement van Sefi, bij exploot van 8 juni
1982 de NMKN had gedagvaard tot betaling, als schadevergoeding, van het bedrag van zijn in het passief van het faillissement opgenomen schuldvordering ter
zake van opzeggingsvergoeding, voor zover die hem niet was betaald; het Hofvan
Beroep te Brussel bij voormeld arrest de afwijzing van die vordering heeft bevestigd op
grond dat : de erfgenamen van Fred Gerard
(die inmiddels was overleden) 'niet bewijzen dat hun rechtsvoorganger een
inkomstenderving heeft geleden wegens zijn
indiensttreding en vervolgens het verlies
van zijn betrekking bij Sefi, daar, enerzijds, het loon dat werd betaald door de
vennootschap Sefi groter was dan het loon
dat hij van zijn vorige werkgever ontving
en, anderzijds, hij onmiddellijk opnieuw in
dienst werd genomen (daaronder verstaan :
na het faillissement) door een andere onderneming waarbij hij ook een hoger loon
heeft ontvangen; ... men niet inziet in welk
opzicht de bedrijfsinkomsten van Fred
Gerard hoger zouden zijn geweest indien
hij, zonder de indienstneming door de vennootschap Sefi, in dienst was gebleven van
zijn eerste werkgever of indien hij zijn loopbaan had voortgezet zonder die indienstne:ining door de failliet verklaarde vennootschap'; (... ) zelfs indien het arrest van het
Hof van Beroep te Brussel geen gezag van
gewijsde had ten aanzien van de curator
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q.q., hetjegens hem althans als vermoedenjuris tantum geldt; de redenering van
het Hof van Beroep te Brussel, na een debat op tegenspraak in eerste aanleg en in
hoger beroep, dat tot die ene vraag is beperkt, niet zo maar van de hand kan worden gewezen; ( ... ) aldus is aangetoond dat
in elk geval een van de werknemers van
Sefi, wiens schuldvordering in het passief van het faillissement was opgenomen,
niet heeft kunnen bewijzen dat hij door de
fout van Sefi schade had geleden; (c) om dezelfde redenen, niet is bewezen dat de andere ontslagen werknemers die in het passiefvan het faillissement zijn opgenomen,
enige schade hebben geleden; (d) sommige
schuldeisers wier in het passiefvan het faillissement opgenomen schuldvordering niet
van contractuele maar van wettelijke oorsprong is, trouwens evenmin door de fout
van de NMKN schade hebben geleden; de
eerste rechter zulks terecht heeft aangenomen voor de schuldvordering van
2.500.000 frank van de Staat wegens registratierechten in verband met de akte van
kapitaalverhoging van Sefi van 27 juni
1968; (... ) de eerste rechter terecht heeft gezegd 'dat indien het krediet van (de NMKN)
niet was toegestaan, er geen kapitaalverhoging zou hebben plaatsgehad om te
voldoen aan een van de voorwaarden voor
de toekenning van het krediet, zodat de
schuldvordering van de Staat niet zou zijn
ontstaan; dat die schuldeiser (de Staat) dus
geen schade heeft geleden door de fout'; (... )
(e) het voorafgaande volstaat om aan te tonen dat, te dezen, de schade van elke
schuldeiser los staat van zijn in het passief opgenomen schuldvordering en slechts
kan worden beoordeeld op grond van omstandigheden die hem eigen zijn; een groot
aantal schuldeisers die in het passiefvan
het faillissement werden opgenomen (de
ontslagen werknemers; de Staat voor zijn
schuldvordering inzake registratierechten; zie ook, voor de schuldvorderingen van
de Staat, ministerie van Economische Zaken en van de RSZ, infra, nrs. 50 en 51)
zelfs geen enkele aan de NMKN toe te
schrijven schade hebben geleden; derhalve
... de rechtsvordering van de curator q.q. in
elk geval niet-ontvankelijk moet worden
verklaard'; eiseres in haar tweede aanvullende conclusie eraan toevoegde dat : de curator niet ten voordele van bepaalde gewone schuldeisers en niet van anderen een
rechtsvordering kan instellen; immers,
krachtens artikel561 van het Wetboek van
Koophandel, dat, inzake faillissement, artikel 8 van de Hypotheekwet bevestigt, de
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curator, onder voorbehoud van de voorrechten en van de schulden van de hoedel, het hele actief moet verdelen , onder
alle schuldeisers, naar evenredigheid van
hun bevestigde en geverifieerde schuldvorderingen'; ... het echte criterium tot oplossing van de vraag of de curator namens de
boedel een rechtsvordering kan instellen
ten slotte is of, in geval van inwilliging van
die rechtsvordering, de verkregen bedragen kunnen worden verdeeld overeenkomstig artikel561 van het Wetboek van Koophandel; dit probleem (de curator q.q.)
zodanig in verlegenheid brengt dat hij, in
zijn terechtzittingsnota, geen oplossing
voorstelt en verlangt dat het hof (van beroep) over de ontvankelijkheid uitspraak
doet zonder te onderzoeken wat de curator met het geld zal doen; het hof, waarbij die vraag aanhangig is, niet kan nalaten daarover uitspraak te doen; ingeval het
de rechtsvordering van de curator ontvankelijk verklaart, het ofwel moet beslissen, zoals de eerste rechter, dat het bedrag van de veroordelingen moet worden
verdeeld volgens de schade van iedere
schuldeiser - hetgeen artikel 561 van de
Faillissementenwet rechtstreeks zou
schenden-, of dat de curator, naar evenredigheid, onder alle schuldeisers van dezelfde rang moet verdelen (met inbegrip,
bijvoorbeeld, van het bestuur van de registratie dat geen enkele schade heeft geleden - hetgeen in strijd zou zijn met het
gezond verstand"; het bestreden arrest, zonder uit te sluiten dat de fout van eiseres
geen schade heeft veroorzaakt aan bepaald
in het passief van het faillissement opgenomen schuldeisers zich uitspreekt voor het
tweede onderdeel van het alternatief dat in
die aanvullende conclusie werd voorgelegd; het arrest ongetwijfeld oordeelt dat de
beslissing van het Hof van Beroep te Brussel van 19 november 1987 in zake de erfgenamen van Fred Gerard geen gezag van
gewijsde heeft ten aanzien van de curator q.q., maar dat geen van voormelde granden van het bestreden arrest uitsluit dat,
zoals eiseres betoogde, wijlen Fred Gerard,
de andere ontslagen bedienden, de Belgische Staat- bestuur van de registratie, de Belgische Staat- ministerie van
Economische Zaken en RSZ, geen schade
hebben geleden door de fout van eiseres;
het arrest integendeel oordeelt dat voormelde opmerkingen in de eerste conclusie van eiseres onder de nummers 26 tot 32
''betrekking hebben op de grond en niet op
de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de curator" (supra X weergegeven reden); het bestreden arrest, om de
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rechtsvordering van de curator q.q. niettemin ontvankelijk te verklaren, in het algemeen aanneemt dat de curator in het
faillissement kan handelen "namens een
geheel van schuldeisers die een gemeenschappelijk belang hebben, een 'massa'
waarvan hij de omvang zal moeten bepalen indien zulks van belang is voor de oplossing van het geschil" (supra I weergegeven reden); dat indien, "onder het geheel
van de schuldeisers, er, ten gevolge van bijzondere situaties, schuldeisers zijn met belangen ... die niet bestaan", die moeilijkheid ''kan worden weggewerkt door de niet
willekeurige uitsluiting uit de optredende
'massa' van diegenen die daarin tegenovergestelde belangen hebben; dat die uitsluiting expliciet of impliciet kan zijn, op voorwaarde dat ze zeker en juridisch
verantwoord is" (supra II weergegeven reden) ; het arrest, te dezen, oordeelt dat de
curator q.q. mag handelen namens een
'massa' met schuldeisers die schade hebben geleden door een gemeenschappelijke
oorzaak, namelijk de fout van eiseres, en
"dat die collectieve actie het geldgebrek van
de gemeenschappelijke schuldenaar, collectieve schade genaamd, als maximum
maatstaf heeft" (supra III weergegeven reden); het arrest, zonder betwisting van ''het
ontbreken van enig vooruitzicht op een gelijke verdeling van de opbrengst van de
rechtsvordering'' van de curator q.q., oordeelt dat die omstandigheid "tevergeefs
door eiseres" wordt aangevoe:rd, met name
omdat "nu de opbrengst van de rechtsvordering, in casu, geen bestanddeel van het
vermogen van de gefailleerde is, ze geen
grondslag van voorrechten kan zijn" (supra VII vermelde reden); het arrest besluit dat de rechtsvordering die de curator q.q. namens de gezamenlijke schuldeisers heeft ingediend ontvankelijk is en
dat, indien achteraf, bij het onderzoek van
de grondslag van de vordering, blijkt dat
"een ofmeer schuldeisers in de boedel zich
in een bijzondere situatie bevinden, die mogelijkheid aileen maar moet worden rechtgezet door de curator"; "dat het mogelijk is
dat de rechtzetting soms nodig is vanafhet
stadium van het belang om te handelen dus vanaf de vaststellingen van de bestanddelen van de optredende massa ... de
curator dus bevoegd is om te handelen en
nadien, ten gronde, de nodige rechtzettingen betre:ffende de collectief gevorderde
schade kan verrichten en andere schuldeisers daarvan uitsluiten" (supra IX weergegeven redenen) ; het bestreden arrest,
met die motivering, aanneemt dat de
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rechtsvordering van de curator q.q. ontvankelijk is, zelfs als bepaalde in het passief van het faillissement opgenomen
schuldeisers geen enkele schade hebben geleden, omdat, in dat geval, de bedragen
waartoe schuldeisers na de debatten ten
grande worden veroordeeld niet onder alle
in het passief van het faillissement opgenomen schuldeisers, naar evenredigheid,
moeten worden verdeeld rekening houdend met de redenen van voorrang, maar
aileen toekomen aan de schuldeisers die
schade hebben geleden, afgezien van de
voorrechten, met uitsluiting van de schuldeisers die geen schade hebben geleden en
van diegenen die reeds door eiseres werden vergoed; die beslissing voormeld artikel561 en de vooraan in het middel aangewezen bepalingen van de Hypotheekwet
schendt;
tweede onderdeel, A. de wet aan de curator de bevoegdheid toekent om de gefailleerde te vertegenwoordigen die, te rekenen van het vonnis van faillietverklaring,
van rechtswege het beheer over al zijn goederen verliest (voormelde artikelen 444 en
445); de curator bovendien de gezamenlijke schuldeisers vertegenwoordigt (voormeld artikel528); hij, in het belang van de
gezamenlijke schuldeisers, ermee belast is
bepaalde rechtsvorderingen tot nietigverklaring in te stellen om het vermogen van
de gefailleerde weer samen te stellen (voormelde artikelen 446 tot 448), alle aan de gefailleerde verschuldigde schuldvorderingen en bedragen op te sporen en te innen
(voormeld artikel479) en alle daden te verricbten tot bewaring van de rechten van de
gefailleerde tegen zijn schuldeisers (artikel487, eerste lid); hij ermee belast is de
goederen van de gefailleerde te verkopen
(voormelde artikelen 477 en 528) en de
schuldvorderingen en de schulden te vereffenen (voormeld artikel528); de opbrengst
van· de verkoop van de goederen, na aftrek van de kosten en uitgaven voor het bebeer van het faillissement, van de uitkeringen tot onderhoud die aan de
gefailleerde en zijn gezin zijn toegestaan en
van de aan de bevoorrechte schuldeisers betaalde sommen, moet worden "verdeeld onder aan alle schuldeisers, naar evenredigheid van hun bevestigde en geverifieerde
schuldvorderingen" (artikel561, eerste lid),
betgeen trouwens maar een toepassing is
van artikel 8 van de Hypotheekwet, valgens hetwelk "de goederen van de schuldenaar strekken tot gemeenscbappelijke
waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs
ervan onder hen naar evenredigheid van
hun vordering wordt verdeeld, tenzij er tus-
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sen de schuldeisers wettige redenen van
voorrang Bestaan", dat wil zeggen voorrechten of hypotheken (artikel 9 van die
Hypotheekwet); de voorrecbten en rechten die ze bij samenloop toekennen in de
artikelen 12, 13 en 14 van de Hypotbeekwet worden omschreven; B. uit die gezamenlijke supra A vermelde wettelijke bepalingen blijkt dat de wettelijke opdracht
van de curator erin bestaat het vermogen
van de gefailleerde te beschermen, weer samen te stellen en te verkopen ten einde de
opbrengst van de verkoop te verdelen overeenkomstig voormeld artikel561 endeartikelen 8, 9, 12, 13 en 14 van de
Hypotheekwet, dat wil zeggen rekening
houdend, enerzijds, met alle in bet passief van het faillissement opgenomen
schuldvorderingen zoals ze zijn, en, anderzijds, met de wettige redenen van voorrang ten aanzien van bepaalde schuldeisers; die wettelijke opdracbt van de
curator derbalve het instellen omvat van de
aansprakelijkheidsvorderingen tegen een
ieder wiens fout tot gevolg beeft gebad het
actiefvan het faillissement te verminderen en aldus schade toe te brengen aan de
massa van de goederen en rechten die de
gemeenschappelijke waarborg van de
scbuldeisers vormen; een dergelijke fout
een collectieve schade veroorzaakt aan de
gezamenlijke schuldeisers, welke schade los
staat van de individuele situatie van ieder van hen afzonderlijk beschouwd;
C. daarentegen, wanneer, zoals te dezen, de
fout van iemand de gefailleerde in staat
beeft gesteld bijkomende scbulden te rnaken, en derbalve aileen tot gevolg beeft gebad bet passiefvan bet faillissement te vergroten, zonder aanleiding te geven tot een
schadevergoedingsvordering van de gefailleerde zelf, die fout geen scbade toebrengt
aan de massa van de goederen en rechten die de gemeenscbappelijke waarborg
van de schuldeisers vormen; D. bet bestreden arrest, te dezen, erkent dat Sefi "geen
enkele schadevergoedingsvordering op
grand van een fout heeft kunnen hebben jegens (eiseres) die zij heeft opgelicht (rechterlijk gewijsde van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 23 februari 1983)", en
dat derhalve "de (door de curator q.q. gevorderde) vergoeding niet overeenstemt met
een schuldvordering die zich in bet vermogen van de gefailleerde bevindt en niet te
koppelen is aan de 'gemeenschappelijke
waarborg'"; het arrest eraan toevoegt "dat
de opbrengst van de rechtsvordering" van
de curator q.q. "te dezen, geen bestanddeel van bet vermogen van de gefailleerde"
is en "geen grondslag van voorrechten kan
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zijn"; het arrest derhalve, door de rechtsvordering van de curator q.q. tot vergoeding van schade zonder verband met de gemeenschappelijke waarborg van de
schuldeisers en het vermogen van de gefailleerde ontvankelijk te verklaren, de wettelijke opdracht van de curator ten onrechte heeft uitgebreid (schending van aile
bepalingen van titel I van boek III van het
Wetboek van Koophandel en van de
Hypotheekwet die vooraan in het middel
zijn aangewezen);
Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Over de door verweerster tegen die
onderdelen opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid : de onderdelen zijn zonder belang :
Overwegende dat het onderzoek van
de grond van niet-ontvankelijkheid
nauw verbonden is met dat van het
middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat de algemene opdracht van de curator erin bestaat de
activa van de gefailleerde te gelde te
maken en het opgebrachte geld te verdelen;
Dat, wanneer de curator namens de
massa in rechte optreedt, hij de gemeenschappelijke rechten van aile
schuldeisers uitoefent, maar niet hun
individuele rechten, zelfs wanneer die
individuele rechten zouden zijn samengevoegd;
Dat gemeenschappelijke rechten van
aile schuldeisers de rechten zijn die
voortvloeien uit de schade ten gevolge
van de fout van wie ook, waardoor het
passiefvan het faillissement vermeerderd of het actief ervan verminderd
wordt; dat wegens de schade die aldus is veroorzaakt aan de massa van
goederen en rechten die het gemeenschappelijk pand vormen van de
schuldeisers, die fout de oorzaak is van
een coilectief nadeel voor die schuldeisers en de rechten krenkt die zij uiteraard gemeen hebben;
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Overwegende dat het arrest, door de
vordering van de curator ontvankelijk te verklaren, hoewel, volgens de
vaststeilingen van het hofvan beroep,
de rechtsvordering van de curator geen
uitvoering vormt van gemeenschappelijke rechten van aile schuldeisers,
de door eiseres aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel in die onderdelen gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
2 maart 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirk-

patrick en Simont.

Nr. 128

1e

KAMER -

2 maart 1995

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHTDADER (VOOR EIGEN DAAD)- FOUT VAN RET
SLACHTOFFER- SCHADE BIJ REPERCUSSIE
GELEDEN DOOR DE RECHTHEBBENDEN.

2o VERZEKERING- LANDVERZEKERINGUITSLUITENDE FOUT VAN HET SLACHTOFFER
- SCHADE BIJ REPERCUSSIE GELEDEN DOOR
DE RECHTHEBBENDEN - VERPLICHTINGEN
VAN DE W.A.M.-VERZEKERAAR

1o

en 2° Wanneer de veroorzaker van een
ongeval aan de gevolgen van dat ongeval is overleden, kunnen diens rechthebbenden van de WA.M.-verzekeraar geen
vergoeding eisen van de begrafeniskosten
en van de materiele of morele schade die
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zij bij repercussie hebben geleden (1).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
(GROEP JOSI N.V.
T. VALENTIN, BOULARD)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0209.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1993 door
het Hofvan Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 3 (gewijzigd bij de wet van 4 juli
1972, artikel 3), 4, § 1 en § 2, en 6 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ze van kracht
waren v66r de opheffing van voormelde wet
bij de wet van 21 november 1989, en van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
·
doordat het arrest de beslissing van de
eerste rechter bevestigt waarbij de rechtsvordering van de verweerders, die ertoe
strekt eiseres in haar hoedanigheid van
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te
doen veroordelen tot vergoeding van de uit
het overlijden van hun rechtsvoorganger, de
hr. Bruno Boulard, voortvloeiende materiele en morele schade, in beginsel gegrond
verklaard wordt niettegenstaande bet in
bet arrest vastgestelde feit dat het overlijden bet gevolg was van het verkeersongeval waarvoor aileen de hr. Bruno Boulard aansprakelijk was verklaard,
doordat bet arrest eiseres tevens veroordeelt om de kosten van de begrafenis van
de hr. Boulard aan de verweerders terug te
betalen, op grond "dat artikel 7 (hoofdstuk I) van de door Myriam Valentin gesloten verzekeringsovereenkomst de uitsluiting bevat die toegestaan is op grond
(1) Zie Cass., 19 dec. 1962 (Bull. en Pas., 1963,
I, 49) met concl. F. Duman, toen adv.-gen., in
R.D.P., 1962-1963, blz. 568, enR.W., 1962-63, kol.
1235, en de noot R. Dalcq, inR.G.A.R., 1963, nr.
7092; Cass., 17 juni 1963 (Bull. en Pas., 1963, I,
491; R.C.J.B., 1964, blz. 466, en de noot J. Kirkpatrick); 15 april1980 (A. C., 1979-80, nr. 515); 14
april1981 (ibid., 1980-81, nr. 470); 1 feb. 1994,
A.R. nr. R.93.0037.N (ibid., 1994, nr. 59).
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van artikel 4, § 1, 1 en 2, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering; dat artikel 37
(B.A. Plus) van die polis nochtans uitdrukkelijk afwijkt van artikel 7, door de uitkering van de verzekering ook toe te kennen aan de verzekeringsnemer, de eigenaar
en iedere houder van het omschreven voertuig alsook aan de echtgenoot van de voornoemde personen en van de bestuurder en
aan hun bloed- en aanverwanten in de
rechte lijn, die bij hen inwonen en door hen
worden onderhouden; dat voormeld artikel daarentegen uitdrukkelijk de bepaling handhaaft die de bestuurder van het
omschreven voertuig van elke vergoeding
uitsluit wegens de uitbreidingen van de
dekking; dat (eiseres) krachtens artikel 37,
gehouden is tot vergoeding van de volledige schade van de personen die krachtens de verzekeringsovereenkomst kunnen worden vergoed, en aileen niet
gehouden is tot vergoeding van wat de
grenzen van de overeenkomst te buiten
gaat (zie artikel37.1 in fine, 37.2 en 37.3);
dat de verzekeraar juist enkel gehouden is
tot schadeloosstelling van de in artikel 37
opgesomde slachtoffers in het geval dat, zoals te dezen, gelet op de aard van de dekking, de verzekerde bestuurder aansprakelijk is voor de schade; (... ) dat de
echtgenote en de kinderen van Bruno Boulard, ten gevolge van diens overlijden, een
eigen schade hebben geleden waarvoor zij
vergoeding kunnen vragen, ongeacht of die
schade materieel of moreel is,

terwijl, eerste onderdeel, de begrafeniskosten een last van de nalatenschap zijn en
ten laste vallen van het vermogen van het
slachtoffer; diens rechthebbenden daarvoor bijgevolg enkel vergoeding kunnen
krijgen in zoverre het slachtoffer zelf
daarop aanspraak had kunnen maken; de
voor een ongeval aansprakelijke persoon
geen vergoeding kan eisen voor zijn eigen schade, die het gevolg is van zijn fout,
en derhalve uit dien hoofde aan zijn rechthebbenden geen rechtsvordering tot schadevergoeding kan overdragen tegen de voor
het ongeval mede aansprakelijke persoon
of tegen de verzekeraar die zijn aansprakelijkheid dekt, onder meer ter uitvoering van een aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; zijn rechthebbenden bijgevolg de kosten van zijn
begrafenis niet kunnen terugvorderen van
de verzekeraar; het arrest bijgevolg, nu het
eiseres veroordeelt tot terugbetaling van die
kosten aan de verweerders, de in bet middel aangegeven bepalingen schendt;
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tweede onderdeel, zoals eiseres voor de
feitenrechter betoogde, het recht op vergoeding van de schade die de rechthebbenden van het overleden slachto:ffer bij repercussie geleden hebben enkel zijn
oorsprong vindt in de tussen hen bestaande
familie- en genegenheidsbanden; dat recht,
wegens die banden, waarop het recht op
vergoeding gegrond is, aangetast wordt
door de persoonlijke aansprakelijkheid van
het slachto:ffer, in zoverre de verweerder op
de vordering tot schadevergoeding die aansprakelijkheid aan het slachto:ffer had kunnen tegenwerpen om hem geen vergoeding toe te kennen voor zijn eigen schade;
de rechthebbenden derhalve de vergoeding van een schade, zelfs van een persoonlijke schade, die ze evenwel bij repercussie hebben geleden, enkel kunnen
vorderen voor zover hun rechtsvoorganger
zelf vergoeding van die schade had kunnen vorderen; de voor het ongeval aansprakelijke persoon geen vergoeding van de
door zijn fout veroorzaakte schade kan eisen van de verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen; zijn rechthebbenden dat al
evenmin kunnen doen wat de schade betreft die zij bij repercussie lijden ten gevolge van die fout; het arrest bijgevolg, nu
het beslist dat eiseres, ondanks de fout van
de hr. Bruno Boulard, die als enige aansprakelijk is verklaard voor het ongeval,
toch in haar hoedanigheid van verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen gehouden
was om aan de verweerders, rechthebbenden van Boulard, een vergoeding toe te
kennen, zelfs voor de schade die zie bij repercussie hadden geleden ten gevolge van
het door dat ongeval veroorzaakte overlijden van hun rechtsvoorganger, de in het
middel aangegeven bepalingen schendt;
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in zoverre het slachtoffer zelf een vergoeding had kunnen krijgen van eiseres;
Overwegende dat de schade die de
persoon aan zichzelf berokkent geen
aanleiding geeft tot burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, zodat de verzekeraar die, zoals te dezen, enkel de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
dekt, niet gehouden is tot vergoeding
van die schade;
Dat het arrest de beslissing waarbij eiseres veroordeeld wordt tot terugbetaling van de begrafeniskosten
aan verweerster niet naar recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de verweerders
vergoeding eisten van de door hen ten
gevolge van het overlijden van het
slachtoffer geleden morele en materii:He schade;
Overwegende dat de voornoemde
schade weliswaar hen zelf treft, maar
dat het hier een schade bij repercussie betreft, die haar grond enkel vindt
in de tussen hen en het overleden
slachtoffer bestaande familie- en
genegenheidsbanden; dat wegens die
banden waarop het recht op vergoeding gegrond is, dat recht wordt aangetast door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachto:ffer, in
zoverre eiseres die aansprakelijkheid
aan het slachto:ffer had kunnen tegenwerpen om hem geen vergoeding toe te
kennen voor zijn eigen schade;
Dat uit het antwoord op het eerste
onderdeel volgt dat het slachtoffer, die
Wat het eerste onderdeel betreft : als enige aansprakelijk is voor het onOverwegende dat het arrest vast- geval, van eiseres geen vergoeding had
stelt dat het slachto:ffer van het liti- kunnen krijgen voor de schade die hij
gieuze ongeval, echtgenoot van ver- zichzelf door zijn eigen fout berokweerster en vader van verweerder, als kend had;
enige aansprakelijk is voor dat ongeDat het arrest de beslissing valval aan de gevolgen waarvan hij is gens welke eiseres in haar hoedanigoverleden;
heid van verzekeraar van de burgerOverwegende dat de begrafenis- rechtelijke aansprakelijkheid inzake
kosten een last van de nalatenschap motorrijtuigen ertoe gehouden was om
zijn en ten laste vallen van het ver- aan de verweerders, rechthebbenden
mogen van het slachto:ffer; dat, der- van het overleden slachtoffer, een verhalve, de verweerders voor die kos- goeding toe te kennen voor de moten enkel vergoeding kunnen krijgen, rele en de materiele schade die zij bij
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repercussie hebben geleden ten gevolge van het door dat ongeval veroorzaakte overlijden van hun rechtsvoorganger, niet naar recht verantwoordt;
Dat beide onderdelen gegrond zijn;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 3 (gewijzigd bij de wet van 4
juli 1972, artikel 3), 6, 11 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ze van kracht waren v66r de
opbeffing van voormelde wet bij de wet van
21 november 1989, 1382 en 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek,
doordat bet hof van beroep de rechtsvordering van de verweerders gegrond verklaart en het middel verwerpt waarin eiseres aanvoerde dat, nu de persoon wiens
aansprakelijkheid gedekt was door de verplicbte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zelf een fout had begaan, zijn rechthebbenden van de
verzekeraar geen vergoeding konden eisen voor de door hen bij repercussie geleden scbade en evenmin aanspraak konden maken op de terugbetaling van de
kosten van de begrafenis van hun rechtsvoorganger, op grand van de overweging
dat, krachtens artikel 11 van de in het middel vermelde wet van 1 juli 1956 "geen uit
de wet of de overeenkomst voortvloeiende
nietigheid, exceptie of verval door een verzekeraar kan worden tegengeworpen aan
een benadeelde die krachtens de overeenkomst voor vergoeding in aanmerking
komt",
terwijl, eerste onderdeel, de verzekeraar van de burgerrecbtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen bet slacbtoffer van een ongeval enkel dient te
vergoeden als laatstgenoemde een schade
heeft geleden die kracbtens de regels inzake de burgerrecbtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor vergoeding in
aanmerking komt, en zulks tot beloop van
die schade; de begrafeniskosten en de
scbade die de rechthebbenden van de voor
het ongeval aansprakelijke persoon bij repercussie hebben geleden, om de in eerste middel aangevoerde redenen, door hem
niet dienen te worden vergoed op grand van
de toepasselijke regels inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid; artikel11 van
de wet van 1 juli 1956 enkel gewag maakt
van de excepties die voortvloeien uit de
overeenkomst van verzekering, dat zijn die
welke volgen uit de betrekkingen tussen de
veroorzaker van bet ongeval en de verze-
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keringsmaatschappij; de excepties daarentegen, die volgen uit de betrekkingen tussen de veroorzaker van het ongeval en het
slacbtoffer, door de verzekeraar te allen
tijde aan het slacbtoffer kunnen worden tegengeworpen; de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, nu hij betwist dat de
schade waarvoor van hem vergoeding wordt
gevorderd, voor vergoeding in aanmerking komt, zicb niet beroept op een exceptie die uit de verzekeringsovereenkomst
voortvloeit, docb op een exceptie die bieruit voortvloeit dat de aangevoerde schade
voor vergoeding in aanmerking komt, dus
op een exceptie die voortvloeit uit de betrekkingen tussen de veroorzaker van het
ongeval en bet slachtoffer, waarop de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing zijn; het arrest derhalve, door bet door eiseres tegen de rechtsvordering van de verweerders aangevoerde
verweermiddel te verwerpen op grand van
artikel11, de in bet middel aangegeven bepalingen scbendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de stelling van eiseres verwerpt op grond dat
geen uit de wet of de overeenkomst
van verzekering voortvloeiende exceptie of verval door de verzekeraar kan
worden tegengeworpen aan de benadeelde" die krachtens de overeenkomst
voor vergoeding in aanmerking komt";
dat die regel is opgenomen in het ten
tijde van de feiten van kracht zijnde
artikel 11 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; dat uit de antwoorden op de
eerste twee onderdelen van het eerste middel volgt dat de door de verweerders aangevoerde schade, die bestaat uit de begrafeniskosten en uit de
bij repercussie geleden morele en materiele schade, niet voor vergoeding in
aanmerking komt; dat eiseres, door te
betwisten dat die schade voor vergoeding in aanmerking kwam, geen "exceptie of verval voortvloeiende uit de
wet of de overeenkomst van verzekering" opwierp;
Dat het onderdeel gegrond is;

=======L
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Over het derde middel : schen<ling van de
artikelen 1134, 1156, 1162, 1163, 1319,
1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de rechtsvordering van de verweerders gegrond verklaart en het middel verwerpt waarin eiseres aanvoerde dat, nu de persoon wiens
aansprakelijkheid gedekt was door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zelf een fout had begaan, zijn rechthebbenden van de verzekeraar van het verzekerde voertuig geen
vergoe<ling konden eisen voor de kosten van
de begrafenis van hun rechtsvoorganger en
evenmin voor de door hen bij repercussie
geleden schade, op grond "dat artikel 7
(hoofdstuk 1) van de door Myriam Valentin gesloten verzekeringsovereenkomst de
uitsluiting bevat die toegestaan is op grond
van artikel 4, §1, 1 en 2, van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte verzekering; dat artikel 37 (B.A. Plus) van die
polis nochtans uitdrukkelijk afwijkt van
voornoemd artikel 7 door de uitkering van
de verzekering ook toe te kennen aan de
verzekeringsnemer, de eigenaar en iedere
houder van het omschreven voertuig alsook aan de echtgenoot van die personen en
van de bestuurder en aan hun bloed- en
aanverwanten in de rechte lijn die bij hen
inwonen en door hen worden onderhouden; dat voormeld artikel daarentegen uitdrukkelijk de bepaling handhaaft die de bestuurder van het omschreven voertuig
wegens de uitbreidingen van de dekking
uitsluit van elke vergoeding; dat (eiseres), krachtens artikel 37, gehouden is tot
vergoeding van de volledige schade van de
personen die krachtens de verzekeringsovereenkomst kunnen worden vergoed, met
uitzondering van de schade die de grenzen van de overeenkomst te buiten gaat (zie
artikel37.1 in fine, 37.2 en 37.3); dat de
verzekeraar juist enkel gehouden is tot
schadeloosstelling van de in artikel 37 opgesomde slachtoffers in het geval dat, zoals te dezen, gelet op de aard van de dekking, de verzekerde bestuurder aansprakelijk is voor de schade; dat, in geval van
twijfel, de verzekeringsovereenkomst, die
in klare en duidelijke bewoordingen moet
zijn gesteld (zie artikel21 van het koninklijk besluit van 12 maart 1976, dat thans
door een gelijksoortige bepaling vervangen is), moet worden uitgelegd in het voordeel van de verzekerde; dat immers, wanneer de persoon die een contract opmaakt,
thans de verzekeraar, zich niet duidelijk
uitdrukt, hij een culpa in contrahendo begaat waarop als sanctie staat dat de dub-
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belzinnige tekst in zijn nadeel wordt uitgelegd; dat de contractuele bepalingen van
de B.A. Plus verzekering, die van toepassing zijn op dit geschil, de verzekeraar niet
het recht geven om de fout van de bestuurder Bruno Boulard tegen te werpen aan (de
verweerders), wanneer zij de vergoeding
van hun eigen schade vorderen",

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 7
van de modelpolis en 37 van de B.A. Plus
polis die verweerster met eiseres heeft afgesloten aangeven welke personen al dan
niet voor dekking in aanmerking komen;
artikel 37 van de B.A. plus meer in het bijzonder bepaalt dat, in afwijking van artikel 7 van de modelpolis, "aanspraak kunnen maken op de verzekeringsuitkering :
- de verzekeringsnemer, de eigenaar en iedere houder van het omschreven voertuig;
- de echtgenoot van de bovengenoemde
personen en van de bestuurder alsook hun
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn die
bij hen inwonen en door hen worden onderhouden; de schade aan de goederen van
aileen de gewonden eveneens worden vergoed binnen de perken van de bepalingen
van het contract; de bestuurder van het omschreven voertuig wegens de uitbreidingen van de dekking uitgesloten is van elke
vergoeding; de bovengrens van de dekking voor de materiele schade ten gevolge
van brand of ontploffing, bedoeld in artikel 5 van de bovengenoemde algemene
voorwaarden, van 5 miljoen op 30 miljoen frank per schadegeval wordt gebracht;
de bovengrens van de dekking voor de
schade aan de kledij en de bagage van de
vervoerde personen, bedoeld in artikel 6
van de bovengenoemde algemene voorwaarden, van 50.000 op 100.000 frank per
persoon wordt gebracht"; artikel37 van de
B.A. Plus polis aldus weliswaar, in afwijking van artikel 7 van de modelpolis, de
dekking van de verzekering uitbreidt tot de
echtgenoot van de bestuurder en diens
rechthebbenden, maar nergens bepaalt tot
beloop van welk bedrag hun schade wordt
vergoed; die bepaling meer in het bijzonder niet vaststelt tot beloop van welk bedrag de rechthebbenden van de voor het ongeval aansprakelijke persoon al dan niet
vergoeding kunnen krijgen voor de kosten van de begrafenis van hun rechtsvoorganger en voor de door hen bij repercussie geleden schade; ze evenmin afwijkt
van het gemeen 'recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens
hetwelk die schade niet wordt vergoed; zij
de verzekeraar niet verbiedt zich op die regels van gemeen recht te beroepen om de
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omvang van de schade te betwisten ter vergoeding waarvan hij wordt aangesproken; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat
eiseres op grond van de artikelen 7 van de
modelpolis en 37 van de B.A. Plus polis, die
zij met verweerster had afgesloten, gehouden was tot vergoeding van de begrafeniskosten en de schade, die de rechthebbenden van de voor het ongeval aansprakelijke
persoon bij repercussie hadden geleden, aan
die bepalingen een voorwaarde toevoegt die
ze niet bevatten en de verbindende kracht
ervan miskent (schending van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek); het arrest, nu
het beslist dat "de op dit geschil toepasselijke bepalingen van de B.A. Plus verzekering de verzekeraar niet het recht geven om
de fout van de bestuurder Bruno Boulard
tegen te werpen", de bewijskracht van de
artikelen 7 van de modelpolis en 37 van de
B.A. Plus polis schendt (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het aldus tevens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt, nu het eiseres veroordeelt om aan de rechthebbenden van de
voor het ongeval aansprakelijke persoon
een vergoeding toe te kennen voor de kosten van de begrafenis van hun rechtsvoorganger en voor de door hen bij repercussie geleden schade;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
derde onderdeel van het eerste middel en het tweede onderdeel van het
tweede en derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het : 1· eiseres veroordeelt om de
kosten van de begrafenis van Bruno
Boulard terug te betalen aan verweerster; 2" eiseres veroordeelt om aan
de rechthebbenden van Bruno Boulard een vergoeding te betalen voor de
morele schade die zij ten gevolge van
diens overlijden geleden hebben; 3" beslist dat eiseres ertoe gehouden is aan
verweerster een vergoeding te betalen voor de materiele schade die zij bij
repercussie geleden heeft ten gevolge
van dat overlijden; 4" uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de uitspraak daaromtrent over
aan de feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

Wat het eerste onderdeel betreft :

2 maart 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - verslaggeuer : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Aduocaat : mr. Van Ommeslaghe.

Overwegende dat artikel 37 van de
"B.A. Plus" polis weliswaar de dekking van de verzekering uitbreidt tot
de echtgenoot van de bestuurder en
diens rechthebbenden, doch nergens
het bedrag bepaalt tot beloop waarvan hun schade kan worden vergoed;
dat het arrest, nu het beslist dat "de
bepalingen van de B.A. Plus verzekering (. .. )de verzekeraar niet het recht
geven om de fout van de bestuurder
Bruno Boulard tegen te werpen aan de
verweerders", wanneer zij de terugbetaling vorderen van de begrafeniskosten en een vergoeding voor de
schade, die zij bij repercussie geleden hebben ten gevolge van het overlijden van hun rechtsvoorganger, aan
de bovengenoemde bepaling een voorwaarde toevoegt die zij niet bevat en
de verbindende kracht ervan miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
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1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- 'IDEPASSING
VAN DE BIJ DE GEMEENTEVERORDENINGEN
BEPAALDE STRAFFEN.

2° STRAF - GELDBOETE EN OPDECIEMENGEMEENTEBELASTINGEN- FRAUDE, POGING
TOT FRAUDE EN OVERTREDING- INTEREST.

3° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN - GEMEENTEBELASTINGEN- FRAUDE,
POGING TOT FRAUDE EN OVERTREDING GELDBOETE.
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1o De toepassing van de bij de gemeente-

verordeningen bepaalde geldboeten met
het oog op invordering van de gemeentebelastingen behoort tot de bevoegdheid
van de correctionele rechtbank of de
politierechtbank, naargelang die geldboeten al dan niet meer bedragen dan 25
frank (1). (Artt. 8 en 15 wet van 29 april
1819.)
2° en 3° De rechter mag geen interest op-

leggen bovenop de veroordeling tot een
geldboete wegens fraude, paging tot
fraude of overtreding inzake gemeentebelastingen (2). (Art. 8 wet van 29 april
1819.)
(VAN NESPEN T. GEMEENTE BOUSSU)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0280.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 21 februari en 16 mei
1994 door het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 159 van de Grondwet, 9 van de
belastingverordening van 21 februari 1985
van de gemeente Boussu, 8 en 15 van de
wet van 29 april 1819 houdende bepalingen "ter verzekering van de rigtige invordering der plaatselijke belastingen", 78 van
de Gemeentewet van 30 maart 1836, 138,
8", van het Wetboek van Strafvordering, 38
van het Strafwetboek en 1 van de wet van
5 maart 1952 betreffende de opdecimes op
de strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij
de wet van 2 juli 1981,
doordat het bestreden arrest van 21 februari 1994, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om, krachtens verweerders belastingverordening van
11 februari 1985, aan verweerder voor de
jaren 1986 en 1987 een geldboete van
360.000 frank te betalen,
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 9 van voormelde belastingverordening
"elke fraude ofpoging tot fraude, elke overtreding van de onderhavige verordening zal
(1) Zie Cass., 5 maart 1883 (Pas.,
1 maart 1977 (A. C., 1977, 707).

1~83,

(2) Cass., 1 maart 1977, voormeld.

I, 57);
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gestraft worden met een geldboete gelijk
aan het bedrag van de belasting op voorstellingen en vermakelijkheden ter zake
waarvan fraude of poging tot frau de of een
overtreding is gepleegd; (... ) bij gebrek van
betaling binnen de voorgeschreven termijnen, zal de belasting worden ingevorderd
overeenkomstig de wet van 29 april 1819";
artikel 8 van de wet van 29 april 1819 aan
de gemeenten bevoegdheid verleent om
straf te stellen op "fraude, poging tot fraude
en overtreding inzake gemeentebelastingen"; die bevoegdheid wordt bevestigd in
artikel 78, vierde lid, van de Gemeentewet van 1836, volgens hetwelk de gemeenten "straffen kunnen stellen op overtreding van hun verordeningen"; de in die
gemeenteverordeningen gestelde straffen
wegens fraude, poging tot fraude of overtreding ter zake van gemeentebelastingen tot de bevoegdheid behoren van de
strafgerechten; krachtens artikel 15 van
voormelde wet van 29 april1819, "de vervolgingen inzake die overtredingen voor de
rechtbanken van enkele of correctionele politie worden gebracht"; krachtens artikel
138,8", van het Wetboek van Strafvordering de in de gemeenteverordeningen omschreven misdrijven uitsluitend tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren;
het arrest, dat eiser veroordeelt om de in de
belastingverordening van 21 februari 1985
bepaalde geldboeten te betalen, derhalve,
de artikelen 9 van die belastingverordening,
8, 15 van voormelde wet van 29 april1819
en 138, 8", van het Wetboek van Strafvordering schendt;

tweede onderdeel, artikel 78, vierde lid,
van de Gemeentewet van 30 maart 1836
bepaalt dat de bij de gemeenteverordeningen vastgestelde straffen de politiestraffen
niet mogen te hoven gaan; krachtens artikel 38 van het Strafwetboek en artikel 1
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij
de wet van 2 juli 1981, de geldboete wegens overtreding niet hoger mag zijn dan
25 frank, vermeerderd met vijfhonderd negentig opdecimes; de belastingverordening
van verweerster voorziet in een forfaitaire
belasting van 15.000 frank per maand voor
de gewoonlijke danspartijen en een geldboete oplegt "gelijk aan het bedrag van de
belasting op voorstellingen en vermakelijkheden ter zake waarvan fraude of poging tot fraude of een overtreding is gepleegd"; wanneer gewoonlijke danspartijen
worden gehouden zonder dat daartoe be~
lasting wordt betaald, de geldboete gelijk is
aan 15.000 frank voor elke periode van een
maand gedurende welke de gewoonlijke
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danspartijen worden gehouden; die geldboete de politiestraffen te boven gaat en in
strijd is met de artikelen 78 van de Gemeentewet van 30 maart 1836, 38 van het
Strafwetboek en 1 van de wet van 5 maart
1952, gewijzigd bij de wet van 2 juli 1981;
het bestreden arrest derhalve de bij die
belastingverordening bepaalde geldboeten niet kon toepassen, zonder schending
van de artikelen 159 van de Grondwet, 78
van de Gemeentewet van 30 maart 1836,
38 van het Stra:!Wetboek en 1 van de wet
van 5 maart 1952, gewijzigd bij de wet van
2 juli 1981 :
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 78, vierde lid, van de Gemeentewet van 30 maart 1836, zoals zij op de
onderhavige zaak van toepassing is, de
gemeenteraad straffen kan stellen op
de overtreding van zijn reglementen
en verordeningen, "tenzij een wet
daarin heeft voorzien" en die straffen mogen de politiestraffen niet te hoven gaan;
Overwegende dat artikel 138, 8",
van het Wetboek van Strafvordering
aan de politierechtbank bevoegdheid
verleent om kennis te nemen "van
misdrijven omschreven in de gemeenteverordeningen";
Overwegende dat de bewuste belastingverordening van verweerder bepaalt dat elke overtreding van de voornoemde verordening wordt gestraft
met een geldboete gelijk aan het bedrag van de belasting en dat bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven termijnen, de belasting
overeenkomstig de wet van 29 april
1819 zal worden ingevorderd;
Overwegende dat ingevolge artikel
8 van de wet van 29 april1819 houdende bepalingen "ter verzekering van
de rigtige invordering der plaatselijke belastingen" de straffen wegens
fraude, paging tot fraude en overtreding ter zake van gemeentebelastingen kunnen bestaan uit geldboeten;
dat artikel 9 van die wet het maximum ervan vaststelt en artikel 15 bepaalt dat de vervolgingen worden gebracht "voor de rechtbank van enkele
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of correctionele politie, naar gelang
van de aard van het geval";
Dat uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat de bij de belastingverordening van verweerder vastgestelde
geldboeten onder de toepassing vallen van de wet van 29 april1819 en
niet van artikel 78, vierde lid, van de
Gemeentewet van 30 maart 1836, en,
anderzijds, dat de overtredingen van
die verordening tot de bevoegdheid behoren van de correctionele rechtbank
of politierechtbank, naar gelang de toe
te passen geldboete al dan niet grater is dan vijfentwintig frank, vermeerderd met de opdeciemen, wat als
maximum geldboete voor een overtreding is vastgesteld;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het bedrag van de
op eiser toe te passen geldboeten dat
maximum te hoven gaat;
Dat het middel, nu het is gesteund
op de bewering, enerzijds, dat artikel 78, vierde lid, van de wet van 30
maart 1836 toepasselijk is op de in
verweerders belastingverordening, en,
anderzijds, dat de aan eiser verweten overtredingen van die verordening tot de bevoegdheid van de
politierechtbank behoorden, derhalve
faalt naar recht;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 14 van de Grondwet, 9 van de
belastingverordening van 11 februari 1985
van de gemeente Boussu, 8, 9 van de wet
van 29 april1819 houdende bepalingen "ter
verzekering van de rigtige invordering der
plaatselijke belastingen" en 78 van de Gemeentewet van 30 maart 1836,
doordat het bestreden arrest van 21 februari 1994, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling van interest op de aan eiser voor de
jaren 1986 en 1987 opgelegde geldboete, bij
gebrek aan betaling van de krachtens verweerders belastingverordening van 11 februari 1985 verschuldigde belasting op
danspartijen, op grand "dat er in de
belastingverordening van 11 februari 1985
van de gemeente Boussu geen sprake is
van moratoire interest; dat evenwel een besluit dat de gemeenteraad van Boussu voor
een termijn van 5 jaar, die eindigt op 31 decembet 1986, op 20 oktober 1981 heeft genomen en bij besluit van 12 november 1986
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tot op 31 december 1991 heeft verlengd, in
interest voorziet; dat de nalatigheidsinterest, zoals deze is berekend overeenkomstig de tarieven en de regels inzake directe rijksbelastingen verschuldigd is vanaf
de vervaldatum van de belasting voor de
jaren 1986 en 1987",
terwijl de krachtens artikel 8 van de wet
van 29 april 1819 bij een gemeenteverordening vastgestelde geldboete ten dele van
strafrechtelijke aard is; de artikelen 9 van
de wet van 29 april 1819 en 78 van de Gemeentewet van 30 maart 1836, waarin het
maximumbedrag van de geldboete wordt
vastgesteld, niet voorzien in betaling van
interest op die geldboete; artikel 9 van de
verordening van 11 februari 1985 van de
gemeente Boussu in een geldboete voorziet in geval van overtreding, zonder te
spreken van interest op die geldboete; het
bestreden arrest, dat eiser veroordeelt tot
betaling van interest op het bedrag van de
geldboete, een bijkomende strafuitspreekt
waarin de wet niet voorziet en derhalve de
in het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Overwegende dat artikel 8 van de
wet van 29 april 1819 houdende bepalingen "ter verzekering van de rigtige invordering der plaatselijke belastingen" bepaalt dat "de bij de
verordening inzake die belastingen te
stellen straffen wegens fraude, paging tot fraude en overtreding ter zake
van plaatselijke belastingen, kunnen
bestaan in een geldboete en verbeurdverklaring... "; dat volgens die wet geen
veroordeling tot betaling van interest op de uitgesproken geldboete mogelijk is;
Dat het bestreden arrest dat eiser
veroordeelt tot betaling van interest op
de geldboete, een bijkomende strafuitspreekt waarin de wet niet voorziet en
derhalve artikel 8 van de wet van 29
april 1819 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
IS;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten, in zoverre zij eiser
veroordelen tot betaling van interest
op de te zijnen laste uitgesproken geldboeten; verwerpt het cassatieberoep
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voor het overige; veroordeelt eiser in
de helft van de kosten en houdt de andere helft van de kosten aan totdat de
feitenrechter daarover heeft beslist;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
2 maart 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Van
Ommeslaghe.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT- ZAKEN
- GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

Het gebrek van de zaak waarvoor hij, die de
zaak onder zijn bewaring heeft, aansprakelijk is, behoeft niet per se een intrinsiek kenmerk van de zaak te zijn. (1) (Art.
1384, eerste lid, B.W.)
(OFFICE DE LA NAVIGATION MARITIME
T. SNELS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0313.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1382, 1383, 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet, (vroeger artikel 97 van de Grondwet
v66r de coordinatie van haar artikelen op
17 februari 1994) en, voor zoveel nodig,
schending van genoemd artikel 97,
doordat het arrest beslist dat eiser op
grond van artikel 1384, eerste lid, van het
(1) Cass., 13 mei 1993,A.R. nr. 9663 (A.C.,
1993, nr. 235).
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Burgerlijk Wetboek als bewaarder van de
waterwegen aansprakelijk is en zulks om
de volgende reden en : "dat een wezenlijk
kenmerk van een waterweg hierin bestaat
dat hij vrij is van elk obstakel of van elk
element, ook extrinsiek aan de waterloop
zelf, dat de normale scheepvaart verhindert; dat de aanwezigheid van een ondiepte
of van een onder de oppervlakte drijvend
voorwerp, dat voor de schipper onzichtbaar is, het normaal gebruik aantast van
de waterloop die voor de scheepvaart is bestemd en zonder beperking daarvoor is
opengesteld, waardoor die waterloop dus
gebrekkig wordt; dat de specifieke modaliteiten van het scheepvaartverkeer elke gelijkschakeling met het openbaar verkeer op
de begane weg verhinderen; dat de dienaangaande door (eiser) aangevoerde argumenten niet ter zake dienend zijn; dat de
bewaarder van een gebrekkige zaak niet
aan zijn aansprakelijkheid kan ontkomen
door aan te tonen dat het gebrek aan een
vreemde oorzaak te wijten is (Cass., 5 juni
1987, Pas., 1987, I, 1220- Cass., 12 februari 1976, J. T., 1976, p. 325), noch dat hij
niet op de hoogte kon zijn van het bestaan
ervan (Cass., 9 januari 1979, R.G.A.R.,
1981, nr. 10359), en evenmin dat hij niet
over de middelen of de technische kennis
beschikte om het te verhelpen (Cass.. , 7 mei
1982, Pas., 1982, I, 1023); dat geen rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het gebrek, zoals inzonderheid het wilde water van de waterloop
waardoor het debiet onregelmatig werd, de
plotse stijgingen van het waterpeil en de invloed van erosie, of nog poilutie door derden (Cass., 7 november 1980, Pas., 1981, I,
294); dat (eiser) ten onrechte aanvoert dat
de natuur (drijvende voorwerpen ten ge- .
volge van natuurfenomenen) sterker is dan
de wil en de middelen van de mens, nude
bewaarder van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt
door het gebrek van die zaak, tenzij hij aantoont dat de schade, en niet het gebrek, aan
een vreemde oorzaak te wijten is (Cass.,
5 februari 1976, Pas., I, 635)",
terwijl, ....
tweede onderdeel, de feitenrechter, waarbij een op artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvordering aanhangig is, om de bewaarder van de
zaak te veroordelen, in feite moet vaststellen, op grond van het geheel van de hem
voorgelegde omstandigheden, dat er een gebrek bestaat, dat wil zeggen een abnormaal kenmerk van de zaak; zijn beslissing deswege niet naar recht verantwoord
is als hij aileen in algemene en abstracte
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bewoordingen zegt dat een bepaalde staat
van de zaak altijd en doorgaans een gebrek uitmaakt, met verwijzing naar een
model van die zaak dat volgens hem volmaakt is, om daaruit af te leiden dat elke
afwijking van dat model aantoont dat er
een gebrek is; het arrest een model waterweg omschrijft en vervolgens aileen vaststelt dat de aanwezigheid van drijfhout niet
overeenkomt met dat model; daaruit volgt
dat het arrest niet naar recht is verantwoord (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, zo de aanwezigheid van
een achtergelaten zaak in een ruimer geheel, zoals drijfhout in een bevaarbare waterloop, die zaak gebrekkig kan maken, die
zaak toch door haar integratie in dat ruimer geheel een abnormaal intrinsiek kenmerk ervan moet geworden zijn; de feitenrechter, die de bewaarder van de zaak, op
grond van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, veroordeelt wegens de
aanwezigheid van een voorwerp dat normaal vreemd is aan die zaak, moet vaststellen dat het daarvan deel is gaan uitmaken en bijgevolg een abnormaal
intrinsiek kenmerk ervan uitmaakt; het arrest, door de bovenvermelde redenen, aileen zegt dat de waterweg waarvan eiser de
bewaarder is, enkel wegens de aanwezigheid van drijfhout in die waterweg gebrekkig is, zonder vast te steilen dat dat hout
bijgevolg een intrinsiek kenmerk daarvan uitmaakte; daaruit volgt dat het arrest niet naar recht beslist dat de waterweg deswege een gebrek vertoonde in de
zin van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek (schending van de in
het middel aangewezen bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat het arrest de
toepassingsvereisten van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek omschrijft en vervolgens erop
wijst dat "de deskundige Jean Paulus, met volmacht van C. Chevalier, industrieel ingenieur die voor (eiser) optreedt, de schade als volgt heeft
vastgesteld 'een bij de naaf afgebroken schroefblad ( ... );de schroefas was
lichtjes uit balans en koppelingsplaten
met de tussenas waren lichtjes vervormd'; dat de aard van die schade
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strookt met de door de schipper gegeven versie van het ongeval, te weten
een harde botsing tegen een hindernis (... ),en ook met de versie van de
heer Heuvelmann, te weten het
voortstuwingssysteem heeft een onder water drijvend voorwerp of een ondiepe plaats geraakt (... ); dat de schade
te dezen geen andere oorzaak kan hebben; dat het gebrek van de Samber,
dat tot die schade heeft geleid, is aangetoond";
Dat uit die overwegingen volgt dat
het arrest in feite vaststelt, op grand
van de a an het hof van beroep voorgelegde gegevens, dat de waterweg een
gebrek vertoont dat de schade heeft
veroorzaakt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat betreft het derde onderdeel :
Overwegende dat het gebrek van de
zaak waarvoor hij, die de zaak onder
zijn bewaring heeft, krachtens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk is, niet per
se een intrinsiek kenmerk van de zaak
behoeft te zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 maart 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter --:- Yerslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal
Advocaat : mr. Van
Ommeslaghe.
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1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- BESLISSING
ALVORENS RECHT TE DOEN - BEGRIP.
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2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- BEVEL TOT OVERLEGGING VAN EEN AFSCHRIFT VAN KLACHT MET BURGERLIJKEPARTIJSTELLING- VOORZIENING V66R EINDBESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De beslissing die aan een partij enkel beveelt het afschrift van haar ingediende klacht met burgerlijke partijstelling over te leggen opdat kan worden
onderzocht of de inhoud van die klacht
concreet moet leiden tot toepassing van
art. 4 V.T.Sv., is een beslissing alvorens
recht te doen, zodat de v66r de eindbeslissing daartegen ingestelde voorziening niet ontvankelijk is (1).
(DE FONSECA E.A. T. DE FONSECA E.A.)
ARREST

CAR. nr. C.94.0213.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over de door de verweerders opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid van de voorziening : het bestreden arrest is een arrest alvorens
recht te doen :
Overwegende dat het arrest de eiseressen enkel beveelt het afschrift
van hun klacht met stelling van burgerlijke partij over te leggen om te
kunnen onderzoeken of de inhoud van
die klacht concreet moet leiden tot toepassing van artikel 4 van de wet van
17 april 1878;
Dat dit arrest een beslissing is alvorens recht te doen waartegen krachtens artikel1077 van het Gerechtelijk Wetboek slechts voorziening
openstaat na het eindvonnis;
(1) Zie: Cass., 23juni 1986,A.R. =· 7603 (A.C.,
1985-86, nr. 668); Cass., 4 nov. 1976, (A. C., 1977,
258).
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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(JANSSEN N.V: T. BAETENS)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
3 maart 1995 - ,1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Yerslaggever : mevr. Bourgeois Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten
mrs. Van Ommeslaghe en Bi.itzler.
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BE SLAG- BEWAREND BESLAG- BESLAG ONDER DERDEN- DERDE-BESLAGENE- SCHULDENAAR - BEWIJS VAN BEVRIJDING VAN
SCHULD- BEWIJSLEVERING.

De derde-beslagene kan het bewijs leveren
dat hij zich van zijn schuld heeft bevrijd,
zonder dat hij verplicht is een akte met
vaste datum over te leggen in de zin van
art. 1328 B. W. (1)

I

)o

(1) De geldigheid van een overeenkomst wordt
betwist, die werd aangegaan door verweerster en
de C.V. Eurobouw-Limburg, krachtens welke het
uitvoeren van dakwerken uit een vroeger bestaande overeenkomst tussen Eurobouw-Limburg
en verweerster, werd onttrokken.
Eiser stelt daarenboven dat deze overeenkomst werd opgesteld met de bedoeling haar rechten begrieglijk te benadelen, zulks in het kader
van een bewarend beslag onder derden.
Zeker is dat de aangevochten overeenkomst, dewelke een onderhandse akte is, werd opgesteld op
8 juni 1990.
Ret arrest heeft geoordeeld dat de aangevochten overeenkomst werd vastgelegd voo:r1!.leer eiseres tot bewarend beslag onder deroeri is overgegaan.
Eiseres betoogt nag dat de onderhandse akte
geen vaste dagtekening heeft ten aanzien van
derden vermits zij, naar luid van de bepalingen
van art. 1328 B.W. de dag niet vermeldt waarop
zij werd geregistreerd, noch de dag aanduidt van
het overlijden van degene die de akte ondertekend hebben of nog van de dag waarop de hoofdinhoud vastgesteld werd in een akte opgemaakt
door een openbaar ambtenaar.
=>

(A.R. nr. C.94.025l.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel gesteld als volgt : schending van de artikelen 1242, 1315, 1316, en
1328, van het Burgerlijk Wetboek, 870,
1445, en 1451, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest van hervorming de vordering van eiseres om verweerster persoonlijk schuldenaar te verklaren voor de oorzaken van het bewarend
beslag onder derden dat eiseres in handen van verweerster liet leggen bij exploot van 28 juni 1990 van gerechtsdeurwaarder Luc Gielens, lastens C.V.
Eurobouw Lilp.burg en om verweerster te
veroordelen tot betaling aan eiseres van
255.399 fr. ongegrond verklaart op grond
"dat (verweerster) op 24 februari 1990 een
overeenkomst heeft gesloten met de C.V.
Eurobouw Limburg waarbij deze laatste er
zich toe verbond een woning op te richten, ruwbouw en dakwerken, te Boortmeerbeek voor de prijs van 1.200.000 fr. zonder BTW; dat op 8 juni 1990 tussen
(verweerster) en de C.V. Eurobouw Limburg werd overeengekomen dat de dakwerken uit de voornoemde overeenkomst
werden gehaald en dat die rechtstreeks
voor rekening van (verweerster) zullen uitgevoerd worden door de B.V.B.A. Hajo voor
een bedrag van 204.950 fr. zonder BTW; dat
Art. 1328 B.W. vindt enkel toepassing ten opzichte van derden.
Vraag is dan oak te weten of ter zake eiseres als
een derde kan worden beschouwd in de zin van
art. 1328 B.W.
Ret arrest van het Hofvan 5 januari 1961
(A. C., 1960-61, 447) heeft gesteld dat de schuldeiser, die overeenkomstig art. 1166 B.W. een vordering van zijn schuldenaar uitoefent, geen derde
is in de zin van art. 1328 B.W. ten opzichte van
de onderhandse akte van zijn schuldenaar.
Bij toepassing van die rechtspraak en de referten van voornoemd cassatiearrest dient te worden beslist dat de derde-beslagene het bewijs kan
leveren dat hij zich van zijn schuld heeft bevrijd zonder dat hij verplicht is een geschrift met
vaste datum over te leggen (zie in deze zin de auteur W. VERHEYDEN.JEANMART, in "Droit de preuve",
nr. 604 en de referten).
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deze werken op 27 juni 1990 door de
B.V.B.A. Hajo aan (verweerster) werden gefactureerd; dat deze factuur voor voldaan
is ondertekend; ... dat de onbeschikbaarheid ingevolge het derdenbeslag tevens
meebrengt dat de schuldenaar-beslagene en
de derde beslagene niets meer mogen ondernemen waardoor de schuldvordering geheel of gedeeltelijk zou tenietgaan; dat (eiseres), daarin gevolgd door de eerste
rechter, voorhoudt dat het uitvoeren van de
dakwerken door de B.V.B.A. Hajo rechtstreeks in opdracht van (verweerster) i.p.v.,
voor rekening van de C.V. Eurobouw Limburg, gebeurd is met bedrieglijke benadeling van haar rechten en ingevolge collusie tussen (verweerster) en de C.V.
Eurobouw Limburg ... dat uit de stukken
die werden voorgelegd door (verweerster)
blijkt dat de overeenkomst met de C.V. Eurobouw Limburg om de dakwerken uit de
oorspronkelijke overeenkomst te lichten en
door de B.V.B.A.. Hajo rechtstreeks voor re~
kening van (verweerster) te laten uitvoeren, tot stand is gekomen v66r het bewarend beslag werd gelegd; dat de stukken
medegedeeld door de curator van het faillissement van de B.V.B.A. Hajo minstens
waarschijnlijk maken dat (verweerster), zoals bevestigd wordt door de architect, de
dakwerken effectief aan de B.V.B.A. Hajo
heeft betaald; dat het aan (eiseres) die de
collusie inroept, behoort te bewijzen dat
deze stukken niet met de werkelijkheid
overeenstemmen; dat zij dergelijk bewijs
niet bijbrengt",

terwijl, onderhandse akten ten aanzien
van derden, geen dagtekening hebben dan
van de dag waarop zij zijn geregistreerd, ofwei van de dag van het overlijden van degene of van een van degenen die de akten ondertekend hebben, ofwel van de dag
waarop de hoofdinhoud ervan is vastgesteld in akten door openbare ambtenaren
opgemaakt; dat een derde elke persoon is
die niet betrokken was bij het opstellen van
de onderhandse akte, noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks, en die tegen een auteur van de onderhandse akte of zij die op
deze akte steunen, een eigen recht inroept,
verkregen van een auteur of van de wet en
waaraan afbreuk gedaan werd indien de
datum van de onderhandse akte tegenover de derde voor zeker gehouden werd;
dat eiseres niet betrokken was bij het opstellen van de onderhandse akte, noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks, en die tegen een auteur van de onderhandse akte of
zij die op deze akte steunen, een eigen recht
inroept, verkregen van een auteur of van de
wet en waaraan afbreuk gedaan werd in-
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dien de datum van de onderhandse akte tegenover de derde voor zeker gehouden
werd; dat eiseres niet betrokken was bij het
opstellen van de onderhandse akte van 8.
juni 1990 waarbij verweerster en C.V. Eurobouw Limburg overeenkwamen om de
dakwerken door de B.V.B.A.. Hajo rechtstreeks in opdracht van verweerster in
plaats van voor rekening van C.V. Eurobouw Limburg te laten uitvoeren; dat eiseres echter op 28 juni 1990 bewarend beslag onder derden gelegd had in handen
van verweerster op alle bedragen die verweerster aan C.V. Eurobouw Limburg verschuldigd bleef, dus ook op de bedragen
verschuldigd voor de dakwerken; dat eiseres uit dat beslag een eigen recht haalde tegen verweerster om haar te beletten die bedragen uit handen te geven; dat aan dit
recht afbreuk gedaan werd indien de datum van de onderhandse akte van 8 juni
1990 tegenover eiseres voor zeker gehouden werd vermits verweerster de bedragen verschuldigd voor de dakwerken in dat
geval wel rechtstreeks aan B.V.B.A. Hajo
mocht betalen dan wanneer zij die bedragen anders ingevolge het bewarend beslag onder derden niet meer uit handen
mocht geven (schending van art. 1242 B.W.,
1445 en 1451 Ger. W.); dat deze onderhandse akte derhalve ten aanzien van eiseres geen vaste dagtekening had, vermits eiseres een derde was en vermits de
akte geen vaste datum gekregen had op de
wijze voorzien door art. 1328 B.W.; dat het
bestreden arrest dan ook niet wettelijk kon
beslissen dat deze onderhandse akte tot
stand is gekomen v66r dat het bewarend
beslag gelegd werd en dat het aan eiseres behoort te bewijzen dat deze akte en
dus ook haar datum niet met de werkelijkheid overeenstemt (schending van de
art. 1315, 1316, 1328 B.W. en 870 Ger. W.),
zodat het bestreden arrest de in bet middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:
Overwegende dat, krachtens artikel 1451 van het Gerechtelijk Wethoek, de derde-beslagene vanaf de on tv angst van de akte houdende
derdenbeslag, de sommen of zaken die
het voorwerp zijn van het beslag niet
meer uit handen mag geven, op straffe
van gewoon schuldenaar te worden
verklaard voor de oorzaken van het beslag;
Overwegende dat de derde-beslagene die beweert dat hij niet meer de
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schuldenaar is van de beslagene, het
bewijs daarvan moet leveren; dat hij
echter niet verplicht is dit bewijs te leveren door akten met vaste datum in
de zin van artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen aan eiseres die collusie aanvoert het bewijs opleggen dat de stukken die verweerster aanwendde niet
met de werkelijkheid overeenstemmen en voor het overige oordelen op
grand van de feitelijke omstandigheden die zij aangeven, waaronder de betalingen gedaan door verweerster aan
. een derde en verklaringen afgelegd
door de curator en de architect, dat de
betwiste
overeenkomst gesloten werd
{
v66r het beslag werd gelegd;
Dat zij zodoende de regels met betrekking tot het bewijs niet scherrden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen :
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 maart 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, wallTilemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier, Biitzler en Geinger.

Nr. 133
3e KAMER- 6 maart 1995

Nr. 133

ONTVANKELIJKHEID - ONDERZOEK ERVAN
ONAFSCHEIDBAAR VAN RET ONDERZOEK VAN
RET MIDDEL- GEVOLG.

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- BEGRIP.

4 ° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING- DICTUM- ONWETTIGHEID- ANDER
DICTUM - NAUW VERBAND TUSSEN BEIDE
DICTA.

5° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING- DICTUM- VERNIETIGING- GEVOLGDICTUM DAT ERUIT VOLGT .

6° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- DOELLOOS MIDDEL.

1o De grand van niet-ontvankeli}kheid die

tegen een cassatiemiddel is opgeworpen en
hieruit is afgeleid dat de door het middel niet bekritiseerde vaststellingen van
de rechter diens beslissing naar recht verantwoorden, kan niet worden aangenomen, wanneer het Hofniet zonder in de
beoordeling van de feiten te treden zou
kunnen beslissen dat die vaststellingen de
beslissing naar recht verantwoorden (1).

2° De tegen een middel opgeworpen grand
van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer de toetsing ervan onafscheidbaar is van de toetsing van
het middel (2).
3° Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet ver-

eist niet dat de ernstige tekortkoming van
contractuele aard is en evenmin dat zij
t.a.v. de werkgever is begaan of hem
schade berokkend heeft; het is voldoende
riat het gedrag van de werknemer kan
·worden aangemerkt als een tekortkoming die zo ernstig is dat zij de voortzetting van de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt (3). (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)

1o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN - BELANG - MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID - NIET BEKRITISEERDE
VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER DIE DE BESLISSING NAAR RECHT VERANTWOORDENVERANTWOORDING DIE AFHANGT VAN FEITELIJKE BEOORDELINGEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- ALGEMEEN- GROND VAN NIET-

(1) Cass., 10 jan. 1994, A.R. nr. S.93.0086.N
nr. 10).

(A. C., 1994,

(2) Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 7584 (A. C.,
1987-88, nr. 175).
(3) Zie Cass., 9 maart 1987, A.R. nr. 7769 (A. C.,
1986-87, nr. 407, tweede zaak); 23 oktober 1989,
A.R. nr. 6642 (ibid., 1989-90, nr. 108) met concl.
LenaQJ"ts, adv.-gen.
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4 o De vernietiging van een dictum strekt

zich uit tot een ander dictum van de bestreden beslissing, wanneer de rechter tussen beide dicta een nauw verband heeft
gelegd (4).
5° Vernietiging van een dictum van de be-

streden beslissing leidt tot vernietiging
van een ander dictum dat het gevolg is
· van het eerste (5).
6° De op de grond van een bepaald middel uitgesproken vernietiging van een dictum in een bestreden arrest maakt een
ander middel, dat kritiek oefent op hetzelfde dictum, doelloos (6).
(COMPAGNIE NOUVELLE DE CONSTRUCTION DE
BELGIQUE N.V. T. DEMELENNE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0071.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 28 september 1993 en
18 januari 1994 gewezen door het
Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 35, eerste en tweede lid, 39, § 1,
65, § 2, en 86, § 1, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
·doordat het arrest van 28 september
1993 zegt dat er moet "worden nagegaan of
de werkgever die beweert het slachtoffer te
zijn van een emstige tekortkoming die als
een dringende reden kan worden aangemerkt, wel de werkgever is op wie die reden slaat ... of, met andere woorden, of de
werknemer wel degelijk in dienst is van de
werkgever die in de bovengenoemde reden in feite wordt bedoeld"; dat het arrest "vaststelt en erop wijst" dat de ontslagbriefvan eiseres betrekking heeft op
feiten die "vanuit juridisch oogpunt schijnbaar geen verband houden met de contractuele betrekkingen tussen de partijen"; dat
het arrest vervolgens de heropening van
(4) Zie Cass., 21 okt. 1991, A.R. nr. 9190 (A.. C.,
1991-92, nr. 103).
(5) Zie Cass., 21 okt. 1991 (A..C., 1991-92, nr.
103).
(6) Zie noot 5.
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het debat beveelt ten einde de partijen te
horen "over dat welbepaalde punt van het
geschil",
en doordat het bestreden arrest van 18
januari 1994, na de zaak vanuit dat oogpunt te hebben onderzocht, de beslissing
van de eerste rechter bevestigt waarbij de
rechtsvordering van verweerder gegrond
wordt verklaard en eiseres wordt veroordeeld om aan verweerder een compensatoire opzeggingsvergoeding van 809.302
frank te betalen, alsook een compensatoire vergoeding van 841.444 frank voor het
niet-concurrentiebeding; verhoogd met de
wettelijke en de gerechtelijke interest alsook met de kosten, op grond dat "... bij een
arbeidsovereenkomst aileen de partij die
door een ernstige tekortkoming van de tegenpartij schade lijdt, zich hierop kan beroepen om de overeenkomst zonder opzegging te beeindigen, of, met andere woorden,
dat de tekortkoming die omschreven wordt
als een dringende reden in de zin van het
bovengenoemde artikel 35 slechts als een
wettelijke grond tot beeindiging van de
overeenkomst zonder opzegging kan worden beschouwd, wanneer ze door een der
partijen bij de arbeidsovereenkomst is begaan ten aanzien van de tegenpartij die
derhalve daardoor schade lijdt; dat te dezen uit de door het hof gedane vaststellingen die zijn overgenomen in het bovengenoemde arrest van 28 september 1993,
blijkt dat de emstige tekortkomingen die de
vennootschap, appellante, in haar op
28 september 1989 aan de gelntimeerde
(thans verweerder) gerichte ontslagbriefbeschouwt als een dringende reden in de zin
van voormeld artikel 35, vanuit juridisch
oogpunt geen verband houden met de tussen de partijen gesloten overeenkomst of,
met andere woorden, dat de aangevoerde
dringende reden niet bestaaii heeft tussen de partijen, maar wel (gesteld dat de
feiten bewezen waren en door de rechter als
zodanig waren aangenomen) tussen de vennootschap F.I.B.I.C. en de gemtimeerde die
vroeger- en dus niet ten tijde van de feiten - diens werkgever was; dat het feit dat
beide vennootschappen C.N.C.B. en
F.I.B.I.C. tot dezelfde groep behoorden niet
relevant is in rechte; dat, ten overvloede en
in feite, het derdenbeslag door de vennootschap I.D.E.M.O. werd gelegd op de bankrekeningen van de zustervennootschap
F.I.B.I.C, dat bijgevolg elke rechtstreekse
schade uitgesloten was aan de zijde van de
enige vennootschap die als zodanig hoger
beroep heeft ingesteld",
terwijl, enerzijds, de dringende reden bedoeld in artikel 35 weliswaar een fout moet
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zijn van de partij aan wie zij wordt verweten - te dezen de werknemer- maar geen
contractuele fout hoeft te zijn, zodat zij niet
noodzakelijk betrekking moet hebben op de
tegenpartij en laatstgenoemde daarvan niet
noodzakelijk het slachtoffer moet zijn geweest; anderzijds, de tekortkoming niet
noodzakelijk nadeel moet hebben berokkend aan de partij die zich erop beroept, te
dezen de werkgever; bet voor het bestaan
van een ernstige tekortkoming in de zin
van artikel 35, tweede lid, van de wet van
3 juli 1978 voldoende is dat de tekortkoming zo ernstig is dat zij de voortzetting
van de professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt; daaruit volgt dat de arresten, meer bepaald het
arrest van 18 januari 1994, ten onrechte
het bestaan van de dringende reden hebben onderworpen aan de voorwaarde dat de
tekortkoming rechtstreeks ten aanzien van
de medecontractant (te dezen de werkgever) moet begaan zijn en dat ze hem schade
heeft berokkend; het arrest van 18 januari
1994 derhalve ten onrechte de rechtsvordering van verweerder heeft toegewezen en
eiseres veroordeeld heeft om hem de bovenvermelde vergoedingen te betalen (scherrding van de bovenaan in bet middel aangegeven wetsbepalingen, meer bepaald van
artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli
1978) :

Over de eerste grond van nietontvankelijkheid : het middel heeft
geen belang, nude beslissing naar
recht verantwoord is door de niet bekritiseerde gronden van het arrest van
18 januari 1994 :
Overwegende dat de arresten beslissen dat eiseres verweerder heeft
ontslagen om een .dringende red en,
enerzijds, wegens het beslag dat de
vennootschap I.D.E.M.O. had gelegd,
nadat verweerder had nagelaten de
facturen van die vennootschap te betwisten, anderzijds, wegens de inmenging van de zuster van verweerder, die
voor die vennootschap werkte, "in het
circuit van de commissies";
Overwegende dat het arrest van 18
januari 1994 het dictum grondt op de
met elkaar verbonden overwegingen
dat het eerstgenoemde feit niet kan
worden aangemerkt als een dringende
reden tot beeindiging van de tussen de
partijen bestaande arbeidsovereen-
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komst en dat het tweede feit op zich
niet als een zodanige reden kan worden beschouwd;
Dat v66r het Hof de grond van nietontvankelijkheid niet kan worden behandeld zonder in de beoordeling van
de feitenrechter te treden;
Over de tweede grond van nietontvankelijkheid : het middel heeft
geen belang, aangezien sommige bekritiseerde gronden van het arrest van
18 januari 1994 ten overvloede waren gegeven :
Overwegende dat de toetsing van de
grond van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar is van de toetsing van het
middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 35 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende dearbeidsovereenkomsten bepaalt dat onder dringende reden wordt verstaan de
ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de
werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
Overwegende dat genoemde bepaling niet vereist dat de ernstige tekortkoming van contractuele aard is,
en evenmin dat zij is begaan ten aanzien van de werkgever of hem schade
heeft berokkend; dat het voldoende is
dat het gedrag van de werknemer kan
worden aangemerkt als een tekortkoming die zo ernstig is dat zij de voortzetting van de professionele betrekkingen onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakt;
Overwegende dat de bestreden arresten beslissen dat eiseres, door de
overeenkomst zonder opzegging te verbreken, de arbeidsovereenkomst van
verweerder onrechtmatig heeft beeindigd, op grond dat het ontslag om een
dringende reden niet, zoals te dezen,
gegrond kan zijn op feiten die "vanuit juridisch oogpunt geen verband
houden" met de overeenkomst tussen de partijen; dat het arrest van 18
januari 1994 daarenboven beslist dat
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"elke rechtstreekse schade uitgesloten was aan de zijde van eiseres als
zodanig";
Dat de bestreden arresten aldus
voormeld artikel 35 schenden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het dictum van het arrest van 18
januari 1994 volgens hetwelk het beslag, dat de vennootschap I.D.E.M.O.
gelegd had nadat verweerder had nagelaten de facturen van die vennootschap te betwisten, niet als een dringende reden tot beeindiging van de
arbeidsovereenkomst tussen de partijen kan worden aangemerkt, de vernietiging tot gevolg heeft, enerzijds,
van het dictum volgens hetwelk de inmenging van de zuster van verweerder, die voor de vennootschap
I.D.E.M.O. werkte "in het circuit van
de commissies" "op zich niet ( ... ) als
een dringende reden kan worden beschouwd", nu het arbeidshof tussen
beide beslissingen een nauw verband
heeft gelegd, anderzijds, van de beslissingen waarbij eiseres veroordeeld
wordt tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding en een
compensatoire vergoeding voor het
niet-concurrentiebeding, welke dicta
het gevolg zijn van de voormelde vernietigde beslissing;
Overwegende dat het tweede middel, nu het gericht is tegen het dictum waarbij eiseres veroordeeld wordt
tot betaling van een compensatoire
vergoeding voor het niet-concurrentiebeding, doelloos is geworden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 28 september 1993;
vernietigt het bestreden arrest van 18
januari 1994, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de vordering tot
betaling van schadevergoeding wegens willekeurige afdanking; beveelt
dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; houdt de kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent over
aan de feitenrechter; verwijst de al-
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dus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
6 maart 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
Bruyn en Geinger.

Nr. 134
3e KAMER- 6 maart 1995
MINDER-VALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING- INTEGRATIETEGEMOETKOMINGRECHT- HERZIENING- AMBTSHALVE HERZIENING- ONDERZOEK- INKOMEN.

De ambtshalve herziening van het recht op
inkomensvervangende tegemoetkoming en
de integratietegemoetkoming wordt onderzocht met inaanmerkingneming, inzake inkomen, van de gegevens die betrekking hebben op het tweede jaar
voorafgaand aan dat in de loop waarvan ambtshalve tot herziening wordt
overgegaan (1). [Artt. 7, § 1 en§ 2, 10,
tweede en vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 8, 21, eerste lid, 4', en 22 K.B. 6 juli 1987 (2).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. VOLKSGEZONDHEID
EN GEHANDICAPTENBELEID T. SELLEKENS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0093.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
(1) Zie D. PLAS, "Les handicapes, la procedure administratieve", Actualites de droit, 1993-4,
blz. 900; wetsontwerp betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten, verslag namens de
commissie voor sociale zaken, opgemaakt door de
heer Vannieuwenhuyze, Gedr.St., Senaat, zit.
1986-87, nr. 335/2, blz. 6.
(2) Zie ook K.B. van 5 maart 1990 betreffende
de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden,
artt. 6, § 1, 38 en 39.
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Over het middel : schending van de artikelen 7, eerste lid, 10 van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 8, 9, 21, eerste lid, 4', 22 en 23, § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (de artikelen 9 en 23, § 3, zoals zij
luidden v66r hun wijziging bij het koninklijk besluit van 14 april 1993),
doordat het arrest vaststelt dat eiser op
14 december 1990 tot een ambtshalve algemene herziening heeft beslist met toepassing van artikel21, eerste lid, 4', van
. het koninklijk besluit van 6 juli 1987, en
vervolgens eisers hager beroep niet gegrond verklaart en beslist dat verweerster
de rechten die zij v66r de eerste januari
1991 bezat moet blijven behouden, op grand
dat ''het te dezen, zoals reeds is gezegd,
gaat om een ambtshalve algemene herziening (art. 21, 4'); gelet op artikel22 wordt
de herziening inzonderheid onderzocht
overeenkomstig artikel 8; dat artikel 8 vermeldt dat het in aanmerking te nemen inkomen dat is dat betrekking heeft op het
tweede jaar voorafgaand aan dat in de loop
waarvan de aanvraag om tegemoetkoming
wordt ingediend; te dezen geen aanvraag
tot tegemoetkoming is geweest maar een
ambtshalve herziening dus, uiteraard, zonder enige aanvraag van de begunstigde; er
geen enkele formele tekst is die het jaar
vastlegt waarvan het inkomen in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de tegemoetkoming, wanneer het gaat om een ambtshalve algemene
herziening; blijkbaar neemt (eiser), in dergelijke dossiers, het tweede jaar in aanmerking dat voorafgaat aan dat van de
ingangsdatum; dat die werkwijze niet uit
het dossier blijkt, maar dat, als zij werd
toegepast, het inkomen van het jaar 1989
(2de jaar v66r 1991) in aanmerking hadden moeten genomen worden; (... ) geen enkele tekst vermeldt dat het jaar door een
ingangsdatum wordt bepaald; artikel 9 vermeldt dat wanneer v66r de ingangsdatum
van de tegemoetkoming de gegevens inzake meer bepaald inkomen, gewijzigd zijn,
rekening wordt gehouden met de nieuwe
toestand voor zover de wijziging van het inkomen minstens 20 pet. bedraagt; dat dit
artikel weliswaar inderdaad gewag maakt
van wijzigingen van v66r de ingangsdatum,
maar vervolgens tach vereist dat het in
aanmerking te nemen jaar wordt bepaald
om het oak te kunnen vergelijken met het
gewijzigde inkomen waarbij eventueel een
verschil minstens 20 pet. blijkt; er aldus een
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gegeven ontbreekt, te weten het in aanmerking te nemenjaar dat bij een ambtshalve algemene herziening niet kan worden bepaald, aangezien er geen aanvraag
is die bepaalt welk jaar in aanmerking
moet worden genomen; er moet worden besloten dat er inzake inkomen geen ambtshalve algemene herziening kan worden verricht, aangezien het inkomen voor het in
aanmerking te nemen jaar niet in aanmerking kan worden genomen; (verweerster) de
rechten hoorde te behouden die zij v66r
1 januari 1991 bezat";

terwijl artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 bepaalt, enerzijds, dat het bedrag van de tegemoetkomingen wordt verminderd met het inkomen van de
gehandicapte en, anderzijds, dat de Koning bij in ministerraad overlegd besluit bepaalt wat onder inkomen moet worden verstaan en door wie, volgens welke criteria en
op welke wijze het bedrag daarvan moet
worden vastgesteld; volgens artikel 8 van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 onder "inkomen" wordt verstaan de sam van
de bedragen van het gezamenlijk belastbaar inkomen en van het totaal van de afzonderlijk belastbare inkomsten, in aanmerking genomen voor de aanslag inzake
personenbelasting en aanvullende belastingen van de gehandicapte; artikel 8 bepaalt dat die gegevens voorkomen op het
aanslagbiljet, afgeleverd door de administratie der directe belastingen van het ministerie van financien en dat de in aanmerking te nemen gegevens inzake
inkomen deze zijn welke betrekking hebben op het tweede jaar voorafgaand aan dat
in de loop waarvan de aanvraag om tegemoetkoming wordt ingediend; de wetgever dus, enerzijds, een vereenvoudiging beoogt van het onderzoek naar het inkomen
van de gehimdicapte door verwijzing naar
de belastinggegevens en, anderzijds, rekening wil houden het actuele inkomen van
de gehandicapte door de meest recente gegevens in aanmerking te nemen; hoewel
het ideaal zou zijn het inkomen in aanmerking te nemen dat is ontvangen op het
tijdstip waarop het recht op tegemoetkoming is ontstaan, zulks in de praktijk niet
mogelijk blijkt, aangezien het precieze bedrag van het belastbaar inkomen pas een
bepaalde tijd nadat het door de belastingplichtige is ontvangen, kan worden vastgesteld; dat oogmerk van de wetgever oak
kan worden afgeleid uit artikel 9 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 dat bepaalt dat, wanneer v66r de ingangsdatum
van de tegemoetkoming de gegevens inzake inkomen, gewijzigd zijn, rekening
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wordt gehouden met de nieuwe toestand en
het bedrag van het inkomen desgevallend
wordt aangepast, voor zover de wijziging
van het inkomen minstens 20 pet. bedraagt;
artikel 10 van de wet van 27 februari 1987
bepaalt dat de toegekende tegemoetkomingen ambtshalve of op aanvraag van de gehandicapte kunnen worden herzien valgens de door de Koning te bepalen regels;
volgens artikel 21 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 ambtshalve wordt
overgegaan tot een herziening van het recht
op de tegemoetkoming, vijfjaar na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij een tegemoetkoming wordt
toegekend; de herziening van de tegemoetkomingen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 (art. 22 K.B. 6 juli
1987); daaruit volgt dat, zelfs bij herziening, het bedrag van de tegemoetkomingen dient te worden verminderd met het
bedrag van het inkomen van de gehandicapte; hoewel artikel 8 niet uitdrukkelijk
het jaar vermeldt waarvan het inkomen in
aanmerking moet worden genomen bij herziening van de tegemoetkomingen, het inkomen van het tweede burgerlijk jaar dat
aan het jaar van de ambtshalve herziening voorafgaat in aanmerking moet worden genomen, nu de wetgever met de meest
recente belastinggegevens rekening heeft
willen houden; daaruit volgt dat het arrest in geen geval zijn beslissing, dat er
geen ambtshalve algemene herziening inzake inkomen mogelijk is, aangezien er
geen inkomen van het in aanmerking te nemen jaar kan worden bepaald (schending
van aile in het middel aangewezen bepalingen):

Overwegende dat, ingevolge artikel 10, tweede lid, van de wet van 27
februari 1987 betre:ffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de toegekende inkomensvervangende tegemoetkomingen en de integratietegemoetkomingen ambtshalve door
het bestuur of op aanvraag van de gehandicapte kunnen worden herzien;
Dat, naar luid van artikel21, 4', van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987
tot uitvoering van die wet, ambtshalve wordt overgegaan tot een herziening van het recht op tegemoetkoming vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij een tegemoetkoming
wordt toegekend;
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Overwegende dat artikel 7, §1, van
dezelfde wet bepaalt dat het bedrag
van de tegemoetkomingen wordt verminderd met het bedrag van het inkomen van de gehandicapte, van zijn
echtgenoot of van de persoon met wie
hij een huishouden vormt, dat meer
beloopt dan de door de Koning bij in
ministerraad overlegd besluit te bepalen grenzen;
Dat artikel 22 van voormeld koninklijk besluit bepaalt dat de herziening
wordt onderzocht inzonderheid overeenkomstig de bepalingen van artikel8, dat het onderzoek naar het inkomen van de gehandicapte regelt en
in zijn paragraaf 1, tweede lid, preciseert dat de in aanmerking te nemen
gegevens inzake inkomen deze zijn
welke betrekking hebben op het
tweede jaar voorafgaand aan dat in de
loop waarvan de aanvraag om tegemoetkoming wordt ingediend;
Overwegende dat uit die bepalingen en uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 februari
1987 volgt dat de wetgever het toekennen van tegemoetkomingen aan de
gehandicapten heeft willen verbinden met het inkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de inkomstenbelastingen en de herziening
toestaat wanneer de toestand van de
gehandicapte is gewijzigd; dat de
ambtshalve herziening van het recht
op inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, bijgevolg wordt onderzocht
met in aanmerkingneming, inzake inkomen, van de gegevens die betrekking hebben op het tweede jaar voorafgaand aan dat in de loop waarvan
ambtshalve tot herziening wordt overgegaan;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat (eiser), bij beslissing van het
bestuur van 14 december 1990, op
grond van zijn recht van volledige
ambtshalve herziening (artikel21, 4',
K.B. 6. 7 .1987), beslist het dossier van
(verweerster) op 1 januari 1991 te herzien (... )";

HOF VAN CASSATIE

274

Dat het arrest, dat oordeelt "dat er
geen algemene ambtshalve herziening inzake inkomen mogelijk is aangezien er geen inkomen van het in
aanmerking te nemen jaar kan worden bepaald", de in het middel aangewezen wettelijke en verordenende
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Luik.
6 maart 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkc
luidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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1 o, 2° en 3° De rechtsvordering van de
R. V.A. tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid inzake werkloosheidsverzekering verjaart door verloop van dertig jaar (1). [Art. 2262 B.W.,
artt. 60, 64 en 67, eerste lid, wet 28 dec.
1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen (2)].
4 o Wanneer het Hof, nadat het een cassatieberoep van de R. V.A. ontvankelijk heeft
verklaard, een beslissing vernietigt op een
betwisting inzake de duur van de verjaringstermijn van de rechtsvordering van
die instelling tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid inzake werkloosheidsverzekering, houdt het
de kosten aan totdat hierover door de
feitenrechter is beslist (3).
(R.V.A. T. MATERNE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0lll.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1993 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Nr. 135

3e KAMER- 6 maart 1995
1° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI- BIJZONDERE BIJDRAGE- BETALING--'- RECHTSVORDERING- VERJARING- TERMIJN- DUUR

2° VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENTERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)DUUR- SOCIALE ZEKERHEID- WERKLOOSHEID- BIJZONDERE BIJDRAGE- BETALINGRECHTSVORDERING.

3° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - WERKLOOSHEID - BIJZONDERE BIJDRAGE- BETALING- RECHTSVORDERINGVERJARING- TERMIJN - DUUR

4 ° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE - SOCIALE
ZEKERHEID- WERKLOOSHEID- BIJZONDERE
BIJDRAGE- BETALING- RECHTSVORDERING
- VERJARING- TERMIJN- DUUR- BETWISTING.

Over het middel : schending van de artikelen 2219, 2262 van het Burgerlijk Wethoek, 60, 64 (inzonderheid derde lid), 67,
eerste lid, van de wet van 28 december
1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen (dat artikel60 als gewijzigd bij
artikel 7 van de herstelwet van 31 juli
1984), 42 van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij
artikel 68 van de wet van 4 augustus 1978,
doordat het arrest beslist dat eisers hoger beroep tegen het vonnis waarbij zijn
vordering tot betaling door de verweerders van de bijzondere bijdrage voor so(1) Zie Cass., 4 mei 1894 (Bull. en Pas., 1894,
I, 193) met concl. proc.-gen. Mesdach deter Kieie;
P. GLINEUR, Les cotisation O.N.em., R.G.F., 11 nov.
1984, biz. 188 en 189; Arbeidsrechtbank Brussei, 14 jan. 1992, J.T.T., 1992, biz. 113.
(2) Zie wet van 27 juni 1969, art. 42.
(3) Zie Cass., 15 nov. 1993,A.R. nr. 9147 (A.C.,
1993, nr. 459), inz. 949.
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ciale zekerheid die zij voor het aanslagjaar 1983 (inkomsten 1982) verschuldigd
zijn, niet gegrond is en, om aldus te beslissen, steunt op : (a) de redenen dat men
hier werkelijk te maken heeft met een bijdrage voor sociale zekerheid, als bepaald bij
artikel 67 van de wet van 28 december
1983 waarvan het normerend karakter redelijkerwijze niet kan worden betwist; dat,
volgens artikel 64 van dezelfde wet, dat eiser machtigt langs gerechtelijke weg de bijdrage in te vorderen, de Koning de technische en administratieve voorwaarden
bepaalt waarin eiser de inning en invordering uitvoert, maar hem geen ruimere bevoegdheden mag verlenen dan die welke
toegekend zijn aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid; dat de bewoordingen van
artikel 64 impliceren dat de verjaringstermijn die van toepassing is op eisers rechtsvordering tot invordering, de termijn van
drie jaar is bepaald bij artikel 42 van de
wet van 28 juni 1969, want eisers
handelingsmogelijkheid zou beduidend grater zijn als hij over 30 jaar beschikte voor
de door hem uit te voeren invordering van
de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid; de verjaringstermijn van drie jaar pas
kan beginnen lopen wanneer eiser, die in
het bezit is van alle noodzakelijke gegevens om de bijzondere bijdrage te berekenen, aan de betrokken personen het in het
koninklijk besluit van 4 juli 1984 hepaalde
berekeningsblad heeft toegestuurd; dat eiser, nu hij omstreeks 25 april 1985 op de
hoogte is gebracht van het aangepaste bedrag van de belastbare inkomsten van de
verweerders voor het aanslagjaar 1983,
voor het eerst op 18 juli 1985 de betaling
van de litigieuze bijdrage van hen heeft gevorderd; dat hij vanaf die datum over drie
jaar beschikte om tot de invordering langs
gerechtelijke weg over te gaan; dat de dagvaarding van 8 maart 1989, dat de enige
schorsende akte is die eiser zou kunnen
aanvoeren, werd betekend toen de verjaring reeds was ingetreden;- (b) met verwijzing naar de niet tegenstrijdige motieven van de eerste rechter, op grand dat de
wetgever, door artikel 64 van de wet van 28
december 1983, alleen hoofdstuk N van de
wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers, "inning en
terugvordering van de bijdragen" heeft kunnen beogen, des te meer daar het oak gaat
om een bijdrage die, terecht of ten onrechte,
bijdrage voor sociale zekerheid wordt genoemd; dat de afdeling 7, die dat hoofdstuk IV beeindigt bepaalt dat de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid op de werk-
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gevers die onder deze wet vallen en de personen bedoeld bij artikel 30bis (hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer een beroep
wordt gedaan op een niet-geregistreerde
aannemer) na drie jaar verjaren; dat de
verweerders, nude Koning eiser geen ruimere bevoegdheden mag verlenen dan die
welke toegekend zijn aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, terecht aanvoeren dat de in hoofdstuk N van de wet van
27 juni 1969 bepaalde verjaring van toepassing is op de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid; dat wegens het uitzonderlijk en uniek karakter van die bijdrage,
waartoe is beslist in een conjunctuur die
zelf uitzonderlijk was, de dertigjarige verjaring van het Burgerlijk Wetboek daarop
niet kon worden toegepast; dat, als duidelijk blijkt dat de wetgever niet gewild heeft
dat eiser voor inning en terugvordering van
de bijdragen, ruimere bevoegdheden zou
krijgen dan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het weinig belang heeft dat de
driejarige verjaringstermijn in feite weinig bruikbaar blijkt,

terwijl, volgens artikel2262 van het Burgerlijk Wetboek de gewone termijn van de
vernietigende verjaring 30 jaar bedraagt;
hij alleen korter kan zijn als een strikt uit
te leggen wetsbepaling dat uitdrukkelijk bepaalt; geen enkele bepaling van de wet van
28 december 1983, zelfs niet onrechtstreeks,
zegt dat er voor de rechtsvorderingen tot invordering van de bijzondere bijdrage voor
sociale zekerheid een bijzondere verjaring geldt; uit artikel 64, derde lid, van de
wet helemaal niet volgt dat er dienaangaande een bijzondere verjaring geldt, aangezien uit de bewoordingen van die bepaling blijkt dat de beperking van de
bevoegdheid van de Koning alleen betrekking heeft op "de technische en administratieve voorwaarden" van de inning en de
invordering van de bijdrage door eiser, wat
geen betrekking kan hebben op de termijn waarbinnen hij ze moet terugvorderen; de memorie van toelichting van de wet
bevestigt dat die beperking geen betrekking heeft op de verjaring maar alleen op
de wijzen van invordering van de bijdrage
die de verordenende macht, benevens de
dagvaarding in rechte, kan uitvaardigen; de
schuldvorderingen die eiser moet invorderen bovendien niet gelijkgesteld kunnen
worden met die waarop, krachtens de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, de driejarige verjaring van toepassing is; die bijzondere verjaring, valgens artikel 42 van de wet van 27 juni
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1969, is ingesteld voor de schuldvorderin- steed aan de werkloosheidsverzekegen van de Rijksdienst voor Maatschap- ring en dat zij wordt beschouwd als
pelijke Zekerheid op de werkgevers die on- een persoonlijke bijdrage, die verschulder deze wet vallen en de personen bedoeld digd is in uitvoering van de sociale
bij artikel 30bis; zij dus niet kan worden
toegepast op eisers schuldvorderingen te- wetgeving; dat geen enkele bepaling
gen degenen die de bijzondere bijdrage voor van die wet de verjaringstermijn van
sociale zekerheid moeten betalen; die bij- de rechtsvorderingen tot betaling van
drage immers door hen niet verschuldigd is die bijdragen bepaalt;
omdat zij werkgever zijn of omdat zij beOverwegende dat naar luid van ardoeld zijn in artikel 30bis van de wet van
27 juni 1969, maar, zoals artikel 60 van de tikel 42 van de wet van 27 juni 1969
wet van 28 december 1983 bepaalt, we- tot herziening van de besluitwet van
gens het bedrag van hun inkomsten of om- 28 december 1944 betreffende de
dat zij onderworpen zijn aan om het even maatschappelijke zekerheid der arwelk stelsel van sociale zekerheid of on- beiders, "de schuldvorderingen van de
der enig opzicht gerechtigd zijn op te minste een van de prestaties van sociale ze- Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid; aileen de gewone verjaring van 30 kerheid op de werkgevers die onder
jaar dus toepasselijk kan zijn op de vorde- deze wet vallen en de personen bering tot betaling door de verweerders van doeld bij artikel 30bis, na drie jaar verde bijzondere bijdrage voor sociale zeker- jaren";
heid voor het aanslagjaar 1983, ongeacht de
Dat die bepaling aileen de schuldbenaming van die bijdrage; daaruit volgt
dat het arrest, door te beslissen dat de vor- vorderingen van de Rijksdienst voor
dering met toepassing van artikel 42 van Maatschappelijke Zekerheid op de
de wet van 27 juni 1969 verjaard is, het ge- daarin bedoelde personen beoogt; dat
heel van de in de aanhef van het middel zij geen betrekking heeft op de rechtsaangewezen wetsbepalingen schendt en in-.
zonderheid genoemd artikel 42 en artikel vorderingen tot betaling van de bij64 van de wet van 28 december 1983 en dat zondere bijdrage voor sociale zekerhet arrest, door te dezen de gemeen- heid van de Rijksdienst voor
rechtelijke dertigjarige verjaring niet te wil- Arbeidsvoorziening tegen de persolen toepassen, en vervolgens niet vast te nen die deze bijdrage moeten betastellen dat de vordering niet verjaard was, len, en die zijn vermeld in artikel 60
het geheel van de in het middel aangewe- van de wet van 28 december 1983 en
zen wetsbepalingen en inzonderheid arti- die verschillen van de personen verkel 2262 van het Burgerlijk Wetboek
meld in artikel 42 van de wet van 27
schendt:

juni 1969;

Overwegende dat artikel 60 van de
wet van 28 december 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen bepaalt dat de personen die onderworpen zijn aan om het even welk stelsel van sociale zekerheid of onder enig
opzicht gerechtigd zijn op ten minste
een van de prestaties van sociale zekerheid en van wie het netto-bedrag
van de gezamenlijk belastbare inkomsten in de personenbelasting meer dan
3 miljoen frank bedraagt, jaarlijks zijn
gehouden tot betaling van een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid
voor de aanslagjaren 1983 tot 1989;
Dat de wet van 28 december 1983
preciseert dat de bijdrage wordt ge'ind
en ingevorderd door de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening en wordt be-

Dat de wet van 28 december 1983
de wet van 27 juni 1969 niet van toepassing maakt op de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid; dat artikel 64, derde lid, van de wet van 28
december 1983 bepaalt dat "de Koning de technische en administratieve voorwaarden bepaalt waarin de
Rijksdienst (voor arbeidsvoorziening)
de inning en invordering uitvoert. Hij
mag de Rijksdienst geen ruimere bevoegdheden verlenen dan die welke
toegekend zijn aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid"; dat die tekst niets
te maken heeft met de verjaring; dat
hij betrekking heeft op de inningsmodaliteiten, nu de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid krachtens artikel 40
inzonderheid gemachtigd is om bij

'
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wege van dwangsom tot die invordering over te gaan;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van een wettekst die de rechtsvordering tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, als bedoeld in artikel 60 van de wet van 28
december 1983, de gemeenrechtelijke
dertigjarige veljaring van artikel2262
van het Burgerlijk Wetboek op die
rechtsvordering van toepassing is;
Dat het arrest door het tegendeel te
beslissen, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
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ontsnappen, samen met zijn aanvraag om
werkloosheidsuitkeringen, de in art. 171
octies, § 1, 1', c, Werkloosheidsbesluit bedoelde en door zijn werkgever ondertekende verklaring bij zijn uitbetalingsinstelling heeft ingediend, moet hij, in de
regel, de voltijdse betrekking aanvaarden, die hij bij voorrang moet verkrijgen krachtens art. 4 van de in die bepaling bedoelde C.A. 0. nr. 35, ook al had de
werknemer hem die betrekking alleen
aangeboden om zich te gedragen naar
voormelde C.A.O. [Art. 171octies, § 1, c (1)
Werkloosheidsbesluit.]
2° De lichamelijke ongeschiktheid is geen
reden om te weigeren een passende dienstbetrekking te aanvaarden, tenzij de ongeschiktheid is vastgesteld overeenkomstig art. 38 M.B. van 4 juni 1964 (2).
[Artt. 133 en 134 Werkloosheidsbesluit;
artt. 37 en 38 M.B. van 4 juni 1964 (3).]
(R.V.A. T. BROUWET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0114.F)

6 maart 1995 - 3" kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont.
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3" KAMER- 6 maart 1995

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- WERKNEMER TEWERKGESTELD IN EEN
DEELTIJDSE ARBEIDSREGELING- TOEKENNING- VOORWAARDEN- VOLTIJDSE DIENSTBETREKKING- AANBOD.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 131, § 1, 133, eerste en derde lid,
134, eerste en tweede lid, 135, 171octies (inzonderheid de paragraaf 1, 1°, c), van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, wat artikel 135 betreft, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 juni 1976,
37 en 38 van het ministerieel besluit van 4
juni 1964 inzake werkloosheid,
doordat verweerster, als secretaresse tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling, die aanvaard werd om aan de werkloosheid te ontsnappen, op 19 juli 1989 door
haar werkgever werd ontslagen omdat zij

2° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VASTSTELLING- WEIGERING OM EEN PASSENDE
DIENSTBETREKKING TE AANVAARDEN- ONTSLAG OM BILLIJKE REDENEN.

1o Wanneer een werknemer tewerkgesteld in

een deeltijdse arbeidsregeling, die aanvaard werd om aan de werkloosheid te

(1) Zie KB. van 25 nov. 1991, art. 101, § 1, eerste lid, 3°.
(2) Zie Cass., 23 juni 1980 (A. C., 1979-80, nr.
662).
(3) Zie KB. van 25 nov. 1991, artt. 51, 56 en
141; M.B. 26 nov. 1991, art. 33.
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het door hem gedane voorstel om voltijds te
werken had geweigerd, met de verklaring,
als vastgesteld in de brief van de werkgever van 25 juni 1989, dat zij om persoonlijke redenen deeltijds wilde werken, zodat het arrest de administratieve beslissing,
die haar op 26 januari 1990 (lees : 26 april
1990) ter kennis is gebracht en waarbij zij
gedurende 26 weken van het recht op werkloosheidsuitkering werd uitgesloten, daar
zij om billijke redenen ingevolge haar houding was ontslagen en bovendien, van 25
juni tot 11 november 1989, omdat zij niet
bereid is geweest elke passende dienstbetrekking te aanvaarden, teniet doet op
grond dat de sancties slechts als naar recht
verantwoord kunnen worden beschouwd,
indien de betrokken werkloze zich onterecht heeft gedragen zodat zij haar dienstbetrekking heeft verloren, en indien de weigering om de voorgestelde passende
dienstbetrekking te aanvaarden niet te wijten was aan omstandigheden welke van die
aard waren dat van haar redelijkerwijze
niet kon worden gevergd dat zij die betrekking zou aannemen; dat te dezen, verweerster geen schuld treft bij het verlies
van haar dienstbetrekking, noch bij de beweerde weigering om een passende dienstbetrekking te aanvaarden; dat zij op 7 november 1987 in dienst is genomen voor 20
uren per week en een bijkomende werkloosheidsuitkering heeft genoten voor de
uren waarop zij gewoonlijk niet heeft gewerkt, overeenkomstig artikel 171octies van
het koninklijk besluit van 20 december
1963; dat zij, om die uitkeringen te genieten, bij haar aanvraag, een door haar werkgever ondertekende verklaring heeft gevoegd, waaruit blijkt dat zij een verzoek
had ingediend ten einde een vacant gekomen voltijdse betrekking bij voorrang te
verkrijgen in de zin van de bij koninklijk
besluit van 21 september 1981 algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35; dat zij gedurende het
hele jaar 1989 gezondheidsproblemen heeft
gehad; "dat zij, vermits zij meermaals lang
ziek is geweest, voor haar werkgever logischerwijze niet in aanmerking kon komen om voltijds te worden tewerkgesteld;
dat het beweerde voorstel van 25 juni 1989,
tussen een verblijfin een ziekenhuis en de
jaarlijkse vakantie, eerder voorkomt als iets
dat de werkgever heeft gedaan om in orde
te zijn met de uit de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 voortvloeiende verplichtingen; dat het feit dat (verweerster)
het haar op 25 juni 1989 voorgelegde stuk
heeft ondertekend, hierdoor is te verklaren dat zij verbaasd was over een op zijn
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minst verrassend voorstel; dat de aarzeling van (verweerster) om een voltijdse
dienstbetrekking te aanvaarden, in de onderstelling dat zulks bewezen is, te verklaren is door haar wankele gezondheidstoestand; dat zoals bepaalde omstandigheden een reden kunnen zijn om een
passende dienstbetrekking te verlaten, ...
evenzo bepaalde omstandigheden een verklaring en een reden kunnen zijn om een
passende dienstbetrekking te weigeren;
zulks het geval is wanneer een werkneemster tewerkgesteld voor 20 uren per week
een voltijdse dienstbetrekking weigert vermits zij al verschillende maanden ernstige gezondheidsproblemen heeft, die nag
voortduren",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 134 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 bepaalt dat de werknemer werkloos is
of wordt door eigen schuld of toedoen en
zijn recht op werkloosheidsuitkering onder meer beperkt is bij ontslag om billijke
redenen ingevolge zijn houding; verweerster, als secretaresse in een deeltijdse
arbeidsregeling was tewerkgesteld die zij
had aanvaard om aan de werkloosheid te
ontsnappen, krachtens artikel131, § 1, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963, als werkzoekende moest ingeschreven zijn en blijven en bijgevolg, krachtens artikel133, eerste lid, elke passende
dienstbetrekking die haar werd aangeboden, moest aanvaarden; bovendien, zoals
het arrest vaststelt, zij bij haar indiensttreding, haar werkgever had verzocht om
een vacant gekomen voltijdse betrekking bij
voorrang te verkrijgen; de houding van verweerster die zich op persoonlijke redenen
beroept om te weigeren voltijds als secretaresse te werken, zoals haar door de werkgever was voorgesteld, een billijke reden tot
ontslag was, in de zin van artikel134 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963; anders dan het arbeidshof oordeelt,
de gezondheidstoestand van verweerster
niet wegneemt dat zijzelf schuld heeft aan
het verlies van haar betrekking en haar
weigering om een passende dienstbetrekking te aanvaarden; volgens artikel133,
derde lid, van het koninklijk besluit, immers, de minister de procedure bepaalt
welke dient te worden gevolgd in geval van
betwisting over de lichamelijke geschiktheid van de werkloze om de aangeboden betrekking uit te oefenen; krachtens artikel
37 van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid, de werkloze die
van oordeel is dat hij lichamelijk niet geschikt is om de aangeboden dienstbetrekking te vervullen, zulks moet verklaren, op
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het ogenblik van het aanbod, of ten laatste, wanneer hij naar het werkloosheidsbureau terugkomt om uitleg te verschaffen over het feit dat hij niet werd
aangenomen; artikel 38 van het ministerieel besluit bepaalt dat hij in dat geval
moet worden onderzocht door de geneesheer aangewezen door het gewestelijk bureau en dat hij, binnen acht dagen na de
betekening van het advies van die geneesheer, eventueel een attest van zijn behandelende geneesheer moet voorleggen dat
strijdig is met dat advies, ten einde het geschil voor scheidsrechterlijke uitspraak aan
de geneesheer van de medische arbeidsinspectie voor te leggen; uit artikel 133 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 en uit de bepalingen van het ter uitvoering van voormeld artikel 133 genamen ministerieel besluit volgt dat delichamelijke ongeschiktheid om een passende
dienstbetrekking uit te oefenen aileen een
reden om die dienstbetrekking te weigeren kan zijn, als de ongeschiktheid is vastgesteld, overeenkomstig de procedure van
artikel 38 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964; te dezen, die procedure niet is
gevolgd, daar verweerster, die zich daarop
diende te beroepen, van geen gezondheidsproblemen heeft gewaagd om de voltijdse
betrekking van secretaresse te weigeren,
noch op het ogenblik van het aanbod van
die dienstbetrekking door de werkgever,
noch voor de gewestelijk inspecteur voor
werkloosheid; daaruit volgt dat het arrest, doordat het de gezondheidstoestand
van verweerster in aanmerking neemt om
te beslissen dat haar geen schuld treft bij
het verlies van haar dienstbetrekking ofbij
haar weigering om een passende dienstbetrekking te aanvaarden en dat zij derhalve niet om billijke redenen ingevolge
haar houding was ontslagen, miskenning
inhoudt van het dwingend karakter van de
te volgen procedure in geval van betwisting van de lichamelijke geschikheid van de
werkloze om de hem aangeboden betrekking uit te oefenen (schending van de artikelen 133, derde lid, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, 37 en 38 van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964), en
evenzo van de verplichting van de werknemer die in een arbeidsregeling is tewerkgesteld om aan de werkloosheid te ontsnappen, rechtsgeldig als werkzoekende te
zijn ofte blijven ingeschreven en dientengevolge elke passende dienstbetrekking die
hem wordt aangeboden, te aanvaarden
(schending van de artikelen 131, § 1, 133,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 20
december 1963), alsmede van zijn verplich-
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ting om een vacant gekomen voltijdse betrekking te aanvaarden in de zin van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van
27 februari 1981 (schending van artikel
171octies, § 1, r, c, van hetzelfde koninklijk besluit) en, bovendien, van de regel dat
de om billijke redenen ingevolge zijn houding ontslagen werknemer door eigen
schuld oftoedoen werkloos is ofwordt, wat
een reden is om zijn recht op werkloosheidsuitkering te beperken (schending van
de artikelen 134 en 135 van hetzelfde koninklijk besluit);

tweede onderdeel, zoals het arbeidshof
vaststelt, verweerster bij haar deeltijdse indiensttreding had gevraagd om een vacant gekomen voltijdse betrekking bij voorrang te verkrijgen; de werkgever derhalve
verplicht was haar de in zijn bedrijfvacant gekomen voltijdse betrekking als secretaresse voor te stellen, ongeacht wat hij
dacht over de gezondheidstoestand van verweerster; verweerster harerzijds, daar zij
naar vereis van het ministerieel besluit van
4 juni 1964, niet had verklaard dat zij lichamelijk niet geschikt was om de aangeboden dienstbetrekking te vervullen, verplicht was ze te aanvaarden, ook al kon zij",
vermits zij meermaals lang ziek was geweest, voor haar werknemer logischerwijze niet in aanmerking komen om voltijds te worden tewerkgesteld" en zelfs als
het aanbod van die dienstbetrekking "eerder voorkomt als iets dat de werkgever
heeft gedaan om in orde te zijn met de uit
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35
voortv loeiende verplichtingen"; daaruit
volgt dat het arrest, in zoverre het heeft
geoordeeld dat die omstandigheden de weigering door verweerster van de aangeboden dienstbetrekking konden rechtvaardigen, miskenning inhoudt van de regel dat
de als werkzoekende ingeschreven werkloze elke passende dienstbetrekking die
hem wordt aangeboden, moet aanvaarden (schending van de artikelen 131, § 1,
133, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963), alsmede van de
verplichting van de werknemer, tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling om
aan de werkloosheid te ontsnappen, om een
vacant gekomen voltijdse betrekking te
aanvaarden (schending van artikel 171octies, § 1, r,c, van hetzelfde koninklijk besluit) en, dientengevolge, van de regel dat
de werknemer door eigen schuld of toedoen werkloos wordt, indien hij om billijke redenen ingevolge zijn houding ontslagen wordt (schending van de artikelen
134 en 135 van hetzelfde koninklijk besluit) :
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Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster, tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsbetrekking, samen met
haar aanvraag om werkloosheidsuitkeringen, overeenkomstig artikel
171octies, § 1, 1', c, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, een
door haar werkgever ondertekende
verklaring had gevoegd, waaruit bleek
dat zij een verzoek had ingediend ten
einde een vacant gekomen voltijdse betrekking bij voorrang te verkrijgen in
de zin van artikel 4 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 35, betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van deeltijdse
arbeid, gesloten in de nationale
arbeidsraad op 27 februari 1981 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september
1981;
Dat het arrest vaststelt dat verweerster achteraf een stuk had ondertekend, waarbij zij een voltijdse betrekking weigerde die haar overeenkomstig voormelde verklaring door
haar werkgever bij voorrang was aangeboden, dat zij nadien was ontslagen en dat de inspecteur van het gewestelijk bureau haar van werkloosheidsuitkeringen had uitgesloten
omdat zij om billijke redenen ingevolge haar houding was ontslagen en
had geweigerd een passende dienstbetrekking te aanvaarden;
Dat het arrest oordeelt "dat, nu (verweerster) meermaals lang ziek is geweest, zodat zij voor haar werkgever
logischerwijze niet in aanmerking kon
komen om voltijds te worden tewerkgesteld", en het aanbod van een voltijdse dienstbetrekking bestempelt als
een ''beweerd voorstel" dat voorkomt
als "iets dat de werkgever heeft gedaan om in orde te zijn met de uit de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35
voortvloeiende verplichtingen";
Dat, anderzijds, het arrest oordeelt
dat "de aarzeling van (verweerster) om
een voltijdse dienstbetrekking te aanvaarden, in de onderstelling dat ze bewezen is, te verklaren is door haar
wankele gezondheidstoestand";
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, anders dan het
arrest beslist, de werknemer tewerkgesteld in een deeltijdse werkregeling,
die aanvaard werd om aan de werkloosheid te ontsnappen, en die samen
met zijn aanvraag om werkloosheidsuitkeringen, de in artikel 171octies,
§ 1, 1', c, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, bedoelde en
door zijn werkgever ondertekende verklaring bij zijn uitbetalingsinstelling
heeft ingediend, in de regel, de voltijdse betrekking moet aanvaarden, die
hij bij voorrang moet verkrijgen krachtens artikel 4 van de in die bepaling
bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35, ook al had de werkgever hem die betrekking aileen aangeboden om zich te gedragen naar
voormelde collectieve arbeidsovereenkomst;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens artikel
134 van het koninklijk besluit van 20
december 1963, de werknemer door eigen schuld of toedoen werkloos wordt,
onder meer, wanneer hij om billijke red en en ingevolge zijn houding wordt
ontslagen of weigert een passende
dienstbetrekking in de zin van artikel133 te aanvaarden; dat luidens het
derde lid van voormeld artikel de minister de procedure bepaalt welke
dient te worden gevolgd in geval van
betwisting over de lichamelijke of
beroepsgeschiktheid van de werkloze
om de aangeboden dienstbetrekking
uit te oefenen;
Overwegende dat krachtens artikel37 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964, de werkloze die van oordeel is dat hij lichamelijk niet geschikt
is om de aangeboden dienstbetrekking te vervullen, zulks moet verklaren bij het gewestelijk bureau, om te
worden onderworpen aan het medisch
onderzoek en, desnoods, aan een medisch scheidsrechterlijke uitspraak, als
bedoeld in artikel 38;
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Overwegende dat uit voormelde bepalingen volgt dat de lichamelijke ongeschiktheid geen reden is om te weigeren een dienstbetrekking te aanvaarden, tenzij de ongeschiktheid is
vastgesteld overeenkomstig artikel 38
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964;
Overwegende dat het arrest, dat op
grand van die enkele voormelde vaststellingen beslist dat de gezondheidstoestand van verweerster een reden
was om het aanbod van een voltijdse
dienstbetrekking te weigeren, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hager beroep; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
6 maart 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden -Andersluidende conclusie (4) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping. Het
bestreden arrest wees erop "dat het beweerde
voorstel van 25 juni 1989 tussen een verblijf in
het ziekenhuis en de jaarlijkse vakantie, eerder voorkomt als iets dat de werkgever heeft gedaan om in orde te zijn met zijn uit C.A.O. nr. 35
voortvloeiende verpichtingen; dat (verweerster)
het haar op 25 juni 1989 overgelegde document
heeft ondertekend, is te verklaren door het feit
dat zij verbaasd was over een op zijn minst verrassend voorstel"; het bestreden arrest beschouwt
de houding van verweerster als "een beweerde
weigering om een passende dienstbetrekking te
aanvaarden". Volgens het O.M. vormden die redenen, waartegen geen kritiek is aangevoerd en
op grond waarvan het arbeidshof oordeelt dat er
van geen echt aanbod van dienstbetrekking
sprake was, op zichzelf de grondslag van de beslissing. Het O.M. meende dan oak dat ieder onderdeel van het middel dat niet tot cassatie had
kunnen leiden, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk was. 'Tht staving van die zienswijze wees
het O.M. er daarbij nag op dat uit een andere passage van het bestreden arrest bleek dat het
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ze KAMER- 7 maart 1995
1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE PARTIJ- BURGERLIJKEPARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- ONTVANKELIJKHEID- GEEN ALS MISDAAD OF WANBEDRIJF GEKWALIFICEERD FElT.

zo

HOGER BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- BURGERLIJKE
PARTIJ- ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING VAN DE PROCEDUREBUITENVERVOLGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN-

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BUITENVERVOLGINGSTELLING- BURGERLUKE PARTIJ- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL.

1o De burgerlijke-partijstelling voor de on-

derzoeksrechter is slechts ontvankelijk indien het aangeklaagde feit waardoor de
burgerlijke partij beweert benadeeld te
zijn, beantwoordt aan een door de wet als
misdaad of wanbedrijfgekwalificeerd feit
(1). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv., 63 en 67 Sv.)

zo

De burgerlijke partij kan het haar door
art. 135 Sv. toegekende recht om hager be-

arbeidshof oordeelt dat er niet alleen nooit werkelijk enige dienstbetrekking werd aangeboden, maar oak nag dat verweerster niet echt had
geaarzeld.
Het bestreden arrest onderzocht de aarzeling
alleen "in de onderstelling dat ze bewezen was".
Het O.M. was de mening toegedaan dat die laatste overweging van het bestreden arrest alleen te
verklaren was in zoverre er geen voorafgaand
werkelijk aanbod van dienstbetrekking was geweest.
(1) Zie Cass., 21 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1353.N
(A. C., 1993, nr. 539) en de noot RafVerstraeten

(R.W, 1994-95, 777.)
In bovenstaande zaak had de procureur des Konings louter kennis genomen van de klacht met
burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter, zonder het instellen van een gerechtelijk onderzoek te vorderen. Het is alsdan aan het
onderzoeksgerecht vast te stellen dat de strafvordering niet op gang werd gebracht wanneer de
partij die beweert benadeeld te zijn een strafrechtelijke kwalificatie geeft aan feiten die ab initio geen misdrijf opleveren.

HOF VAN CASSATIE

282

roep in te stellen tegen een door de raad·
hamer gewezen beschihking van buitenvervolgingstelling slechts uitoefenen indien haar burgerlijhe-partijstelling ontvankelijh is en zij derhalve op regelmatige
wijze als burgerlijhe partij han op treden (2). (Art. 135 Sv.)
3° Ter beoordeling van de ontvanhelijh-

heid van het hager beroep dat de burgerlijhe partij heeft ingesteld tegen een beschihking van buitenvervolgingstelling
dient de hamer van inbeschuldigingstelling te onderzoehen of de bugerlijhepartijstelling ontvankelijh was (3). (Artt.
217 en 218 Sv.)
(GIFA N.V. E.A. T. VERHEYDEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1086.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij
het hager beroep van de eiseressen,
burgerlijke partijen, tegen de beschikking van buitenvervo1gingstelling van
de verweerders, verdachten, door de
raadkamer niet ontvankelijk wordt
verklaard:

Over het middel : schending van de artikelen 63 van het Wetboek van Strafvordering en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het hager
beroep van de eiseressen tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling gewezen door de raadkamer onontvankelijk verklaart, op grand van de motieven dat :
"luidens artikel 63 van het Wetboek van
Strafvordering iemand die beweert door een
misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn
zich burgerlijke partij kan stellen; de beweerde schade dient veroorzaakt te zijn
door de aangeklaagde misdrijven; de
burgerlijke-partijstelling dan ook als onontvankelijk dient verklaard te worden
wanneer aan deze aangeklaagde feiten geen
enkele strafbare kwalificatie kan aangemeten worden; (zie ook R. Screvens, ''De la
(2) en (3) Zie voetnoot 1.
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competence des juridictions d'instruction
pour apprecier la recevabilite d'une constitution de partie civile", R.D.P., 195758, 531); in casu de feiten, zoals omschreven in de akte van burgerlijkepartijstellingen ab initio geen enkele
strafrechtelijke kwalificatie kan worden
aangemeten; derhalve de strafvordering
niet regelmatig op gang kon gebracht worden, door de stelling als burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter; de onontvankelijkheid van de strafvordering tot
gevolg heeft dat ook de stelling als burgerlijke partij hoofdens deze feiten niet toelaatbaar is, de vordering van de benadeelde, het accesorium van de penale
vordering zijnde (R. Verstraeten, De
burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter, in : Strafprocesrecht voor
rechtspractici, 1986, p. 197, punt 2; R. Verstraeten, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, Het slachtoffer in het
strafprocesrecht, 1990, nr. 61)",

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering, hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld,
daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht kan doen en zich burgerlijke partij kan stellen; de overweging dat aan de
feiten zoals omschreven in een akte van
burgerlijke-partijstelling ab initio geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan worden aangemeten, niet toelaat op wettige
wijze te besluiten tot de onontvankelijkheid van een burgerlijke-partijstelling; de
vraag naar de mogelijkheid om op de aangeklaagde feiten een strafrechtelijke kwalificatie toe te passen betrekking heeft op
de beoordeling van de grand van de strafvordering, en meer bepaald ofvoldoende bezwaren bestaan met betrekking tot een
misdaad, een wanbedrijf of een overtreding; een burgerlijke-partijstelling ontvankelijk is, zelfs wanneer ab avo niet de toepasselijkheid van een welbepaalde strafrechtelijke kwalificatie blijkt; het door een
burgerlijke-partijstelling geopende gerechtelijk onderzoek precies tot doel heeft voldoende bezwaren en aanduidingen van
schuld met betrekking tot een welbepaald
strafrechtelijk misdrijf te verzamelen; zodat het bestreden arrest, door te besluiten tot de onontvankelijkheid van de
burgerlijke-partijstelling op grand van de
overweging dat de feiten omschreven in de
akte van burgerlijke-partijstelling ab initio geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan worden aangemeten, schending inhoudt van artikel 63 van het Wetboek van
Strafvordering;
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tweede onderdeel, het bestreden arrest is
aangetast door een dubbelzinnigheid in de
motieven; enerzijds, besloten wordt t<;>! de
onontvankelijkheid van de burgerhJkepartijstelling op grond dat aan de feiten
geen strafbare kwalificatie kan worden aangemeten; anderzijds, vervolg~ns het bestreden arrest besluit tot de met toelaatbaarheid - onontvankelijkheid -van de
burgerlijke-partijstelling op grond van de
onontvankelijkheid van de strafvor.~e
ring· in de mate tot de onontvankehJkheid' van de strafvordering wordt besloten op grond dat aan de feiten geen
strafbare kwalificatie kan aangemeten worden het bestreden arrest evenmin wettelijk 'verantwoord is; de vraag naar de ;mogelijkheid om op de aangeklaagde fmten
een strafrechtelijke kwalificatie toe te passen betrekking heeft op de beoordeling van
de grond van de stra:fVordering, en meer bepaald ofvoldoende bezwaren bestaan met
betrekking tot een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding; een door een
burgerlijke-partijstelling op gang gebrachte
strafvordering ontvankelijk is, zelfs wanneer ab ovo niet de toepasselijkheid van een
welbepaalde strafrechtelijke kwalifi.catie
blijkt· zodat het bestreden arrest, m de
mate 'tot de onontvankelijkheid van de
strafvordering wordt besloten op grond dat
aan de feiten geen strafrechtelijke kwalificatie kan worden aangemeten, scherrding inhoudt van de artikelen 63 van het
Wetboek van Strafvordering en 149 van de
Grondwet:

Overwegende dat artikel149 van de
Grondwet niet toepasselijk is op de beslissingen van de onderzoeksgerech~en
die uitspraak doen over de regelmg
van de rechtspleging;
Overwegende dat de appelrechters
-nate hebben geconstateerd dat
blijkt dat de aangeklaagde feiten "ab
initio" geen misdrijf opleveren en derhalve wegens die feiten geen ontv~n
kelijke strafvordering kan worden mgesteld- oordelen dat om die redenen
de stelling als burgerlijke partij van de
eiseressen waardoor de strafvordering zou dienen te worden op gang gebracht niet ontvankelijk is;
Dat deze motivering, die niet voor
een andere uitlegging vatbaar is, niet
dubbelzinnig is;
Overwegende dat naar luid van artikel 63 van het Wetboek van Straf-
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vordering hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn
benadeeld daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht kan doen en
zich burgerlijke partij kan stellen;
Overwegende dat de stelling van
burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter slechts ontvankelijk is, indien het aangeklaagde feit, waardoor
de burgerlijke partij beweert benadeeld te zijn, beantwoordt aan een
door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf;
Overwegende dat de burgerlijke partij krachtens artikel135 van het Wethoek van Strafvordering - bij ontstentenis van hoger beroep door het
openbaar ministerie - ook aileen hoger beroep kan instellen tegen de b~~
schikking van de raadkamer waarhlJ
de verdachte buiten vervolging werd
gesteld en zodoende de strafvordering in stand kan houden;
Overwegende dat zij dit recht van
hoger beroep, haar toegekend door artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering, kan uitoefenen, hetzij ze
door een klacht met stelling als burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter de uitoefening van de strafvordering op gang heeft gebracht, hetzij ze
hangende het gerechtelijk onderzoek
zich burgerlijke partij heeft gesteld
voor de onderzoeksrechter, hetzij ze
zich burgerlijke partij heeft gesteld
voor de raadkamer ter gelegenheid van
de regeling van de rechtspleging;
Dat evenwel de burgerlijke partij
het recht om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling slechts kan uitoefenen indien haar stelling als
burgerlijke partij ontvankelijk is en zij
derhalve op regelmatige wijze in hoedanigheid van burgerlijke partij kan
optreden;
Dat hieruit volgt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, wanneer zij
uitspraak doet over het hoger beroep
tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling dat door de burgerlijke partij werd ingesteld, ter beoordeling van de ontvankelijkheid van dit
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hoger beroep dient te onderzoeken of
de stelling als burgerlijke partij ontvankelijk was, dus of de gene die zich
aandient als burgerlijke partij die hoedanigheid bezit;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat uit de door het gerechtelijk onderzoek opgeleverde gegevens blijkt dat aan de feiten, die door
de eiseressen bij hun stelling als burgerlijke partij als "misbruik van vertrouwen en alle andere mogelijke tenlasteleggingen te weerhouden in de
loop van het onderzoek" werden gekwalificeerd, "ab initio geen enkele
strafrechtelijke kwalificatie kan worden aangemeten" en daaruit afleiden dat de stelling als burgerlijke partij van de eiseressen niet ontvankelijk
was, zodat erdoor "de strafVordering
niet regelmatig op gang kon worden
gebracht";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door op deze
gronden te oordelen dat de eiseressen niet kunnen optreden als burgerlijke partijen en, bij gebrek aan die
hoedanigheid, geen ontvankelijk hoger beroep kunnen instellen tegen de
beschikking van buitenvervo1gingstelling van de verweerders, haar beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij
de eiseressen worden veroordeeld tot
schadevergoeding aan de verweerders:
Overwegende dat de eiseressen geen
bijzonder middel aanvoeren;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in
de kosten.
7 maart 1995 - 2e kamer- Voorzitter
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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KAMER-

7 maart 1995

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- NIEUWE TERMIJN
-AANVANG.

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - BURGERLIJKE VORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER- VERJARING VAN
DE STRAFVORDERING- GEVOLG T.A.V. DE TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

1 o De dag waarop de verjaring van de

strafvordering werd gestuit, is begrepen
in de nieuwe verjaringstermijn die vanaf
die dag is beginnen lopen (1). (Art. 23
V.T.Sv.)

2° De verjaring van de strafvordering en de
vernietiging waartoe zij leidt, heeft geen
invloed op de burgerlijke rechtsvordering die is ingesteld vooraleer de strafvordering door verjaring was vervallen
(2). (Art. 26 V.T.Sv.)
(VERSCHELDEN T. ALFA CAR RENT B.VB.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1289.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1994 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering tegen eiser :
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 22 en 23 van de Wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest van 20 september 1994 dat uitspraak moest doen over
de verantwoordelijkheid voor het litigieus
verkeersongeval op 3 februari 1992 (lees :
oktober) en dat eiser veroordeelt, op pagina 5, bovenaan, overweegt : "De verjaring van de strafVordering nopens de tenlasteleggingen C en D werd rechtsgeldig
(1) en (2) Zie Cass., 14 maart 1989, A.R. nr.
2578 (A.C., 1988-89, nr. 396).

i.<:-__ _::-. ---
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gestuit door een daad van vervolging of onderzoek, namelijk het voldoen en terugzenden aan de Procureur des Konings van
het inlichtingenbulletin van beklaagde op
20 september 1993 door de bevoegde politiecommissaris (zie map 'Identiteit en gerechtelijk verleden')'',
terwijl artikel 22 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering bepaalt :
"De ve:rjaring van de strafvordering wordt
slechts gestuit door daden van onderzoek
of van vervolging, verricht binnen de in het
vorige artikel gestelde termijn. Met die daden begint een nieuwe termijn van gelijke duur te lopen, zelfs ten aanzien van
personen die daarbij niet betrokken waren"; artikel23 van dezelfde wet bepaalt:
"De dag waarop het misdrijf is gepleegd,
alsook de dag waarop de daad van stuiting heeft plaatsgehad, zijn in de termijn
begrepen"; wanneer naar aanleiding van
een verkeersongeval op 3 oktober 1992 de
laatste nuttige daad van onderzoek ofvervolging verricht werd op 20 september
1993, de ve:rjaring van de strafv?rdering betre:ffende de verkeersovertredmgen overeenkomstig de hoger aangeduide artikelen bereikt wordt op 19 september 1994 te
24 uur; het hof van beroep in zijn arrest
van 20 september 1994 derhalve niet wettig kon beslissen dat na het verkeersongeval van 3 oktober 1992 de ve:rjaring van de
strafvordering nopens de tenlasteleggingen C en D rechtsgeldig gestuit werd door
een daad van onderzoek of vervolging verricht op 20 september 1993 en het hof (van
beroep) eiser evenmin wettig kon veroordelen op strafgebied, zodat het arrest de artikelen 22 en 23 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering schendt :

stentenis van een grond van schorsing, verjaart door verloop van een
jaar te rekenen van de dag waarop het
misdrijf is begaan, met uitzondering
van de inbreuk bepaald bij artikel 30,
3·, van de Wegverkeerswet dat te dezen geen toepassing vindt;

Overwegende dat het hof van beroep eiser een geldboete van 200 frank
en een rijverbod van een maand oplegt en hem veroordeelt in een deel
van de kosten wegens vluchtmisdrijf
en overtreding van het wegverkeersreglement, feiten gepleegd op 3 oktober 1992;
Overwegende dat krachtens de artikelen 22, 23, 25 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering en 68 van de Wegverkeerswet
de strafvordering voortspruitende uit
een misdrijf tegen de wegverkeerswet en de reglementen betreffende de
politie over het wegverkeer, bij ont-

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat verweerster zich burgerlijke partij heeft gesteld ter terechtzitting van de correctionele rechtbank
van 28 maart 1994, dit is vooraleer de
strafVordering door ve:rjaring was vervallen;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de laatste daad van onderzoek of van vervolging waardoor de
verjaring binnen die termijn van een
jaar werd gestuit het kantschrift is
van 20 september 1993, waarbij de
politiecommissaris, na uitvoering van
een opdracht van het openbaar ministerie, het inlichtingsblad op naam van
eiser aan het openbaar ministerie
overmaakt;
Dat aldus de ve:rjaring van de strafvordering was bereikt op 19 september 1994 te vierentwintig uur;
Dat de strafVordering, bij ontstentenis van een grond van schorsing, op
de dag van de uitspraak van het arrest door verjaring vervallen was;
Dat het middel gegrond is;
Dat de kosten van de strafvordering ten laste van de Staat dienden te
worden gelaten;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser:

Dat de verjaring van de strafVordei'ing en de vernietiging waartoe zij
leidt derhalve geen invloed heeft op de
beslissing over de civielrechtelijke vordering;
Dat eiser, met betrekking tot die beslissing, geen middel aanvoert;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet op de strafvordering; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van de kosten
van de voorziening en laat de overige
helft ten laste van de Staat; zegt dat
er geen grand is tot verwijzing.
7 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Gryse.
'

Nr. 139
1 e KAMER -

9 maart 1995

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN ~E
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- GEDING VOOR DE FEITENRECHTER- ONTVANKELIJKHEID.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID- BURENHINDER- VEROORZAKER- OVERHEID- VERGOEDING- CRITERIA.

1 o Ontvankelijk is het cassatieberoep t._a. v.

een verweerder wanneer tussen eiser in
cassatie en die verweerder voor de feitenrechter een geschil aanhangig was en de
bestreden beslissing daarover uitspraak
heeft gedaan (1).

2° Vergoeding is verschuldigd door de veroorzaker van hinder die de normale on-.
gemakken van nabuurschap overschrijdt,
ongeacht of de veroorzaker de overheid is;
de omstandigheid dat de eigenaar van het
erf nog een recht van toegang, uitweg,
zicht en waterloop heeft, staat er niet aan
(1) Zie Cass., 29 okt. 1987, A.R. nrs. 77217818 (A.C., 1987-88, nr. 124).
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in de weg dat het evenwicht kan verbroken zijn (2). (Art. 544 B.W.)
(BAENS T. N.M.B.S. E.A)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0139.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het door de verweerder sub 2
opgeworpen middel van niet ontvankelijkheid van de voorziening : eiser
heeft geen belang :
Overwegende dat het cassatieberoep
ten aanzien van een verweerder ontvankelijk is wanneer tussen eiser en
die verweerder voor de rechter in hoger beroep een geschil aanhangig was
en de bestreden beslissing daarover
uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat het hager beroep
gericht was tegen de Belgische Staat;
dat het hof van beroep de beslissing
van het beroepen vonnis dat de vordering van eiser tegen de Belgische
Staat afwijst, bevestigt en eiser veroordeelt in de kosten van de Belgische
Staat;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het middel :
Overwegende dat het middel geen
kritiek uitoefent op de beslissing van
de appelrechter dat het Vlaamse Gewest op verbintenisrechtelijk vlak de
Belgische Staat had opgevolgd en dat
de vordering van eiser tegen de Belgische Staat moet worden afgewezen
met veroordeling van eiser in de kosten;
Dat het middel niet ontvankelijk is
in zoverre het gericht is tegen de Belgische Staat;
(2) Zie Cass., 28 jan. 1991, A.R. nr. 8807, en 23
mei 1991, A.R. nr. 8918 (AC., 1990-91, nrs. 281
en 488).
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Overwegende, wat de overige verweerders betreft, dat, krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, de
veroorzaker van hinder, die de normale ongemakken van nabuurschap
overschrijdt, vergoeding verschuldigd is voor het daardoor verbroken
evenwicht, ongeacht of de veroorzaker de overheid is;
Dat de omstandigheid dat de eigenaar van het erf nog een recht van toegang, uitweg, zicht en waterloop heeft,
er niet aan in de weg staat dat het
evenwicht verbroken kan zijn;
Overwegende dat het arrest dat de
vordering gebaseerd op artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek afWijst op de
enkele grand dat eiser nog de vorengenoemde rechten heeft, voornoemde
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
uitspraak doet ten aanzien van de Belgische Staat; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaa:k naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 maart 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger, Gerard, Van Heeke, De
Gryse.
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INDEPLAATSSTELLING- BEGRIP- UITOEFENING VAN RECHTEN.
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De gesubrogeerde oefent geen eigen reckten uit, maar de rechten van degene in
· wiens plaats hi) is getreden en van wie hij
die rechten door indeplaatstelling heeft
verkregen (1) (art. 1251 B.W.); een schuldeiser behoeft geen indeplaatsstelling om
een vordering tot betaling van zijn
schuldvordering te kunnen instellen tegen zijn schuldenaar.
(A.S.L.K T. JANSSENS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0144.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Antwerp en gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 1134, 1249, 1250, 1251,
1252, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, artikelll, 2de lid, van het
Koninklijk Besluit van 12 september 1959
houdende uitvoering van artikel 11 van de
wet van 24 mei 1959 tot verruiming van de
mogelijkheden inzake de beroeps- en
ambachtskredietverlening aan de middenstand en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie van de partijen bij
het burgerlijk geding, ook beschikkingsbeginsel genoemd,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest met vernietiging van het beroepen vonnis behalve voor wat de kosten van
eerste aanleg betreft, de vordering van eiseres tot betaling van het door verweerders nog verschuldigde saldo van de
kredietopening, afWi.jzen; de appelrechters
betre:ffende de vordering zoals oorspronkelijk door eiseres bepaald in de dagvaarding alsook in haar eerste conclusie (dagvaarding van 29 januari 1988, "conclusie"
genomen voor eiseres voor de eerste rechter op 27 oktober 1988) beslissen op grond
van de volgende considerans : "Overwegende dat, zoals uit het arrest van 4 februari 1992 blijkt, bij de vordering in betaling van 640.032 fr. zijnde een saldo van
wat (verweerders) nog verschuldigd zouden zijn i.v.m. de kredietopening, door (eiseres) aan (verweerders) toegestaan, (eiseres) onbetwistbaar een belang en of
(1) Cass., 9 maart 1992, A.R. nr. 9283 (A. C.,
1991-92, nr. 354).
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hoedanigheid had"; de appelrechters betreffende de vordering van eiseres zoals uitgebreid bij conclusie van 5 mei 1989 ("conclusie" voor eiseres genomen voor de eerste
rechter op 5 mei 1989) beslissen op grond
van de volgende overwegingen : "Overwegende dat dergelijke uitbreiding rechtsgeldig is, in het raam van art. 807 Ger.W.;
Overwegende dat echter de opwerping
betreffende de hoedanigheid moet onderzocht worden;
Overwegende dat (verweerders) een 'bijvoegsel bij het kohier der algemene clausules en voorwaarden geldende voor de kredieten toegekend door (eiseres)', gehecht
aan de overeenkomst d.d. 6 september 1978
en er deel van uitmakend, hebben ondertekend;
Overwegende dat artikel 1 de 'Bijzondere clausules' in geval van tussenkomst
van het 'Waarborgfonds' betreft;
Overwegende dat in artikel 1 § 2 wordt
bepaald dat het Fonds (Waarborgfonds), indien het (eiseres) terugbetaalt, voor het geheel verhaal zal hehben tegen de borg;
Overwegende dat echter nergens sprake
is van een subrogatie ten gunste van (eiseres);
Overwegende dat art. 8 van de overeenkomst 'Waarborg van het Fonds', evenmin een subrogatie inhoudt;
Overwegende dat uit de briefwisseling
tussen de Nationale Kas voor Beroepskrediet ... en (eiseres) blijkt dat (eiseres)
wordt aangemaand (om) de verliezen, die
het Waarborgfonds aan (eiseres) heeft betaald, te recuperen lastens (verweerders);
Overwegende dat nergens een conventionele subrogatie uit die briefwisseling
blijkt;
Overwegende dat (eiseres) in conclusie
met geen woord over subrogatie rept en
haar stelling desbetreffend is, dat zij van de
Nationale Kas voor Beroepskredieten een
bedrag van 1.148.013 fr. heeft ontvangen,
in uitvoering van de waarborg maar dat zij
dat bedrag moet terugbetalen en dat dat
reele verlies overeenkomt met het door (verweerders) verschuldigde bedrag ... ;
Overwegende dat uit de Wet van 24 mei
1959 geen wettelijke subrogatie ten gunste van (eiseres) kan worden opgemaakt;
dat het onvoorstelbaar zou zijn dat (eiseres), indien zij gesubrogeerd zou zijn, dat
niet zou vermeld en gestaafd hebben;
Overwegende dat derhalve vaststaat dat
(eiseres) geen hoedanigheid had om de bedragen die zij van het Waarborgfonds had
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ontvangen en (al dan niet gedeeltelijk)
moest terugbetalen, op (verweerders) te recupereren",
terwijl, eerste onderdeel, eiseres op 1 september 1978 een overeenkomst van kredietopening met verweerders heeft gesloten en
haar vordering op deze overeenkomst
stoelde, en niet op een subrogatie in de
rechten van het Waarborgfonds; eiseres aldus krachtens deze overeenkomst gerechtigd is om de nakoming te vorderen van de
verbintenissen van verweerders en met
name om van verweerders de terugbetaling te vorderen van het volledige bedrag
van het krediet dat hun werd verleend; eiseres aldus als rechtstreekse schuldeiseres van verweerders de vereiste hoedanigheid heeft in de zin van artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek om het krachtens
deze kredietopening door verweerders nog
verschuldigde bedrag terug te vorderen; te
dezen aan de zijde van eiseres geen subrogatie vereist is voor de terugvordering van
de aan verweerders geleende gelden;
subrogatie aan de zijde van eiseres te dezen bovendien niet kan vastgesteld worden; subrogatie of indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 1249 van het Burgerlijk
Wetboek immers een betaling vereist door
een derde aan de schuldeiser; eiseres te dezen evenwel zelf schuldeiseres is van verweerders en in die hoedanigheid van verweerders betaling vordert; subrogatie aan
de zijde van eiserers derhalve niet enkel
niet vereist is, maar bovendien niet toepasselijk is, de appelrechters derhalve, door
op grond van de in het middel aangehaalde
overwegingen de vordering van eiseres af
te wijzen om reden dat eiseres niet de vereiste hoedanigheid had om het door verweerders nog verschuldigde bedrag terug te
vorderen omdat eiseres niet gesubrogeerd was, de bindende kracht van de
tussen verweerders en eiseres gesloten
kredietovereenkomst miskennen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek), hun beslissing niet naar recht
verantwoorden (schending van artikel 17
van het Gerechtelijk Wetboek, van deartikelen 1249, 1250, 1251 en 1252 van het
Burgerlijk Wetboek) en tevens het beginBel van de autonomie der partijen miskennen door de oorzaak van de vordering van
eiseres te wijzigen;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat eiseres, met uitbreiding van haar vordering, de betaling
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vorderde van bedragen die zij aan de
verweerders had uitgeleend en die
haar na het faillissement van de eerste verweerder door het Waarborgfonds van de N ationale Kas voor
Beroepskrediet vergoed waren geworden; dat zij oordelen dat eiseres niet de
vereiste hoedanigheid had om die vordering in te stellen nu zij noch conventioneel noch wettelijk gesubrogeerd was in de rechten van het
Waarborgfonds;
Overwegende dat als een derde een
schuld betaalt, de vereiste hoedanigheid van de schuldeiser om betaling te
vorderen niet afhangt van de omstandigheid dat die schuldeiser in de plaats
is gesteld van die derde;
Dat de gesubrogeerde immers geen
eigen rechten uitoefent, maar de rechten van degene in wiens plaats hij is
getreden en van wie hij die rechten
door indeplaatsstelling heeft verkregen; dat de schuldeiser geen indeplaatsstelling behoeft om een vordering tot betaling van zijn schuldvordering te kunnen instellen tegen zijn
schuldenaar;
Overwegende dat het arrest de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt door te beslissen dat eiseres, nu zij niet in de plaats was gesteld van het Waarborgfonds, de
hoedanigheid niet had ombetaling te
vorderen van de bedragen die zij aan
de verweerders had uitgeleend;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede en het
derde onderdeel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt
dat eiseres geen hoedanigheid had in
verband met de uitbreiding van haar
oorspronkelijke vordering en die uitbreiding derhalve onmogelijk was, en
uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver-

wijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
9 maart 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Verbist.

Nr. 141
1e KAMER -

9 maart 1995

1 o GEMEENSCHAP EN GEWEST RECHTSOPVOLGING- OVERNAME VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN- OVERGEDRAGEN
GOEDEREN - HANGENDE GERECHTELIJKE
PROCEDURES- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENGEMEENSCHAP EN GEWEST RECHTSOPVOLGING- OVERNAME VAN RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN- HANGENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKEID.

1 o en 2° De gemeenschappen en gewesten
hebben sedert 1 januari 1989 de reckten en verplichtingen overgenomen betreffende de hen overgedragen goederen, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen verbonden aan hangende
en toekomstige gerechtelijke procedures
(artt. 57, § 5, eerste lid, en 82
Financieringswet 1989); het Vlaamse Gewest kan derhalve rechtsgeldig hager beroep instellen niettegenstaande dat alleen de Belgische Staat na 1 januari 1989
voor de eerste rechter is verschenen (1).
(1) De rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten geldt zowel op
verbintenisrechtelijk als op procesrechtelijk vlak
(Cass., 11 dec. 1992, A.R. nr. 7886,A.C., 1991~
92, nr. 785).
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(VLAAMS GEWEST T. DE VOS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0275.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door
artikel 4, § 11, van de wet van 8 augustus 1988, van artikel 57, §§ 2, 4 en 5 en van
artikel 82 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betre:ffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten,
doordat het arrest, na verwezen te hebben naar de aanspraak van eiser dat hij, ingevolge de artikelen 57§ 2 en 5 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 en wel
met uitwerking op 1 januari 1989 de Belgische Staat heeft opgevolgd, en na vastgesteld te hebben "dat uit de voorgelegde
stukken blijkt dat de Belgische Staat voor
de eerste rechter is verschenen op 14 maart
1989 toen de zaak werd behandeld en in
beraad genomen; "dat het Vlaamse Gewest in eerste aanleg nooit is verschenen";
oordeelt: "dat de omstandigheid dat de Belgische Staat, nadat hij in de thans betwiste
materie wettelijk werd opgevolgd door het
Vlaamse Gewest, het geding heeft verder
gezet voor de eerste rechter en ook geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de lastens hem op 29 september 1989 uitgesproken veroordeling, niet tot gevolg heeft dat
het Vlaamse Gewest moet geacht worden
partij te zijn geweest in eerste aanleg"; .en
daaruit afl.eidt dat het hoger beroep met
ontvankelijk is,
terwijl het bestreden arrest erop duidt
dat de Belgische Staat in de litigieuze materie "wettelijk" werd opgevolgd door het
Vlaamse Gewest (blz. 6, voorlaatste alinea); deze opvolging inderdaad voor de rnaWat de aan de gewesten overgedragen goederen betreft blijft de Staat enkel schuldenaar van
de verplichtingen waarover een eindbeslissiJ?;g is
gewezen die op 31 dec. 1988 kracht van geWlJsde
heeft (Cass., 20 mei 1994, A.R. nr. 8236, en 9 dec.
1994, A.R. nr. C.93.103.N,A.C., 1994, nrs. 255 en
545).
Het enkele feit dat de Staat na die datum nog
is opgetreden als procespartij kan geen afbreuk
doen aan de processuele rechten van het gewest.
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terie van de wegen op 1 januari 1989
plaatsvond, krachtens artikel57, § 2, § 4 en
§ 5, en artikel82 van de bijzondere wet van
16 januari 1989; deze opvolging, ingevolge
de genoemde wettelijke bepalingen, uitwerking had van rechtswege, ook wat hangende procedures betrof; de Belgische Staat
derhalve vanaf 1 januari 1989 geen juridische basis meer had om nog als procespartij op te treden; het feit dat de Belgische Staat in strijd met deze regeling nog
wel na deze datum als procespartij is blijven optreden en het vonnis van 29 september 1989 nog op naam van de Belgische
Staat werd uitgesproken, de rechten van
het Vlaamse Gewest niet kan aantasten;
het uitblijven van gedingshervatting door
het Vlaamse Gewest aan deze wettelijke regeling geen atbreuk maakt, enerzijds omdat dit uitblijven geen verschuiving kan
brengen in de respectieve rechten van de
Belgische Staat en van het Vlaamse Gewest, anderzijds omdat de regelen van het
Gerechtelijk Wetboek van strikte interpretatie zijn en geen toepassing kunnen vinden op een wettelijk geregelde overdracht
van rechten, waaruit blijkt dat het beroep tegen het vonnis van 29 september
1989 enkel door het Vlaamse Gewest
rechtsgeldig kon ingesteld worden, zodat
het arrest de werking van rechtswege van
de vermelde opvolging miskent (scherrding van al de in hoofde van het middel
aangeduide bepalingen) :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 29 september 1989 uitspraak heeft gedaan
betreffende een vordering tot herziening inzake onteigening van gronden die eigendom waren van de verweerders; 2. alleen de Belgische Staat
op 14 maart 1989 verscheen toen ~e
zaak in beraad werd genomen, en met
het Vlaamse Gewest, hoewel de
Financieringswet van 16 januari 1989
reeds van kracht was en het Vlaamse
Gewest inzake onteigeningen wettelijk de Belgische Staat had opgevolgd;
3. de voornoemde rechtbank uitspraak
deed ten aanzien van de Belgische
Staat;
Dat het arrest oordeelt dat het hoger beroep door eiser ingesteld niet
ontvankelijk is, nu eiser geen partij
was voor de rechtbank van eerste aanleg;
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Overwegende dat, krachtens de artikelen 57,§ 5, eerste lid, en 82 van de
Financieringswet, de gemeenschappen en gewesten sedert 1 januari 1989
de rechten en verplichtingen overnemen betreffende de hen krachtens het
eerstgenoemde artikel overgedragen
goederen, te dezen de autosnelwegen, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures;
Dat hieruit volgt dat het Vlaamse
Gewest rechtsgeldig hoger beroep kon
instellen; dat hieraan niet afdoet dat
aileen de Belgische Staat, ook na 1 januari 1989, verschenen was voor de
eerste rechter;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
9 maart 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert en Geinger.
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1 o De omstandigheid dat een minister

slechts bevoegd is om de Staat te vertegenwoordigen voor de zaken van zijn departement heeft niet tot gevolg dat een
voorziening gericht tegen de Staat, vertegenwoordigd door een minister wiens
departement niet bevoegd is, niet ontvankelijk is (1). (Art. 705 Ger.W.)

2° De rechter in kart geding kan maatregelen tot bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is die het
nemen van een beslissing verantwoordt en
hij overschrijdt zijn bevoegdheid niet
wanneer hij daarbij geen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel niet redelijk kunnen schragen (2). (Art. 584
Ger.W.)
(OGUMULA T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN, AMBTENARENZAKEN EN
VREEMDELINGENZAKEN, MIN. V. JUSTITIE)
ARREST

(A.R. nr. C.94.036l.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 24 november 1992 en
29 maart 1993 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, overeenkomstig artikel1097
van het Gerechtelijk Wetboek bij
gerechtsbrief ter kennis gebracht van
de advocaten van de partijen : enerzijds werd het arrest niet gewezen tegenover de minister van Justitie, "verleent (het) akte aan de Belgische Staat
dat de minister van Binnenlandse zaken en Ambtenarenzaken in de plaats
treedt van de Minister van Justitie" en
voert de voorziening tegen die rechtsopvolging geen middel aan; anderzijds werden bij artikel1 van het koninklijk besluit van 13 juli 1992 de

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- STAATBEVOEGDE MINISTER

2° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN DER PARTIJEN.

(1) Zie Cass., 8jan. 1990,A.R. nr. 8700 (A.C.,
1989-90, nr. 277).
(2) Cass., 22 feb. 1991, A.R. nr. 6340 (A. C.,
1990-91, nr. 341, en de noot LEMMENS, T.B.H.,
1991, 675); 27 nov. 1992, A.R. nr. 8067 (ibid.,
1993, nr. 269, en de noot S. RAEs, Rec. C., 1993,
167); 23 dec. 1994, A.R. nr. C.92.8294.N (ibid.,
1994, nr. 575).
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bevoegdheden inzake vreemdelingen
overgedragen aan de minister van Binnenlandse zaken, en geeft eiser geen
reden om de minister van Justitie in
de zaak te houden :
Overwegende dat de omstandigheid dat een minister slechts bevoegd
is om de Staat te vertegenwoordigen
voor de zaken van zijn departement,
niet tot gevolg heeft dat een voorziening gericht tegen de Staat, vertegenwoordigd door een minister wiens departement niet bevoegd is, niet
ontvankelijk is;
Dat evenwel, nu eiser de Staat, vertegenwoordigd zowel door de minister van Justitie als door de minister
van Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken en Vreemdelingenzaken, in
het geding betrekt, er geen reden is
om de Staat, vertegenwoordigd door de
minister van Justitie, in het geding te
houden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 584, lid 1, van het
Gerechtelijk Wetboek en 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (zoals van toepassing op het
ogenblik van d~ bestreden beslissingen,
thans gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juli 1992),
doordat het hof van beroep de vordering van eiser afwijst en het deze beslissing op de volgende overwegingen laat berusten : "Overwegende dat het hof in
verband met de vraag tot schorsing van het
litigieuze bevel om het grondgebied te verlaten dient te onderzoeken ofhet door (eiser) tegen dit bevel ingediende verhaal bij
de Raad van State een ernstige kans van
slagen heeft;
Overwegende dat (eiser), als enig middel tot staving van zijn verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State,
inroept dat het kwestieuze bevel om het
grondgebied te verlaten hem werd betekend met miskenning van artikel 118 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981,
luidens hetwelk 'behoudens bijzondere beslissing van de minister van Justitie of zijn
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gemachtigde, mag geen enkel bevel om het
grondgebied te verlaten worden afgegeven aan een vreemdeling die minder dan 18
jaar oud is of die volgens zijn personeel statuut minderjarig is. Dat bevel om het
grondgebied te verlaten wordt vervangen
door een bevel tot terugbrenging overeenkomstig het model van bijlage 38";
Overwegende dat er terzake geen elementen zijn die twijfel doen rijzen nopens
de door (eiser) opgegeven geboortedatum,
zijnde 16 februari 1974;
Dat dus mag worden aangenomen dat
(eiser), volgens zijn personeel statuut, nog
minderjarig is;
Overwegende dat het partijen behoort te
concluderen nopens de eventuele toepasselijkheid in onderhavig geval van de uitzondering voorzien in artikel 118 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1991, 'behoudens bijzondere beslissing van de minister van Justitie of zijn gemachtigde';
Dat, te dien einde, de heropening der debatten zich opdringt (arrest van 24 november 1992);
Overwegende dat (verweerder) voorhoudt dat in casu de beslissing om een bevel om het grondgebied te verlaten afte geven aan (eiser), die volgens zijn personeel
statuut minderjarig is, werd genomen door
de destijds bevoegde minister van Justitie persoonlijk, zodat de uitzondering waarvan hoger gewag toepasselijk is;
Dat deze uitleg, in het raam van het onderzoek door de rechter in kort geding - in
casu het hof- aannemelijk voorkomt;
Dat niet blijkt dat het door (eiser) tegen het litigieuze bevel om het grondgebied te verlaten bij de Raad van State ingediende verzoek tot nietigverklaring, in
acht genomen het enige ingeroepen middel, een ernstige kans van slagen heeft;
Dat de eerste rechter (eisers) vordering
terecht ongegrond heeft verklaard (arrest
van 29 maart 1992)";
terwijl overeenkomstig artikel 584 van
het Gerechtelijk Wetboek de rechter in kort
geding maatregelen tot bewaring van recht
kan bevelen, indien er een schijn van recht
is die het nemen van een beslissing verantwoordt; naar luid van artikel 118 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, behoudens
bijzondere beslissing van de minister van
Justitie of zijn gemachtigde geen bevel om
het grondgebied te verlaten mag worden afgegeven aan een vreemdeling die minder
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dan 18 jaar oud ofvolgens zijn personeel
statuut mindeijarig is; dat dat bevel wordt
vervangen door een bevel tot terugbrenging overeenkomstig het model van bijlage 38 met een termijn van minstens dertig dagen; uit de bewoordingen van
voormeld artikel118 blijkt dat in geen geval aan een mindeijarige een bevel om het
grondgebied te verlaten mag worden afgegeven doch dat bij bijzondere beslissing van
de minister of zijn gemachtigde aan de mindeijarige wel een bevel tot terugbrenging
mag worden afgegeven; de appelrechter,
door te overwegen dat de beslissing om een
bevel om het grondgebied te verlaten af te
geven aan eiser, werd genomen door de destijds bevoegde minister van Justitie persoonlijk, ervan uitgaat dat overeenkomstig artikel 118 een bevel om het
grondgebied te verlaten kan worden afgegeven aan een mindeijarige, op voorwaarde
dat de minister of zijn gemachtigde hiertoe een beslissing neemt; de appelrechter,
bij het onderzoek van de ogenschijnlijke
rechten van partijen bijgevolg een rechtsregel heeft betrokken die de voorlopige
maatregel die hij beveelt, niet redelijk kan
schragen; de rechter in kort geding, derhalve, de grenzen van zijn bevoegdheid
heeft overschreden (schending van artikel 584, lid 1 van het Gerechtelijk Wethoek) en artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft geschonden :

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 en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de voorlopige maatregel
die hij beveelt niet redelijk kunnen
schragen, de grenzen van zijn bevoegdheid niet overschrijdt;
Dat een dergelijke beslissing die zich
ten gronde niet uitspreekt over de
rechten van de partijen, geen scherrding inhoudt van het materii:\le recht
dat de rechter in zijn beoordeling betrekt;
Overwegende dat de vordering van
eiser ertoe strekte om, bij voorlopige

maatregel, de Belgische Staat verbod te horen opleggen om het aan eiser gegeven bevel om het grondgebied te verlaten, uit te voeren zolang
de Raad van State geen arrest dienaangaande heeft gewezen en om hem
een attest van inimatriculatie af te leveren;
Dat de arresten, op grond van de gegevens in feite en in rechte die zij aangeven, zich ertoe beperken het ogenschijnlijke recht van eiser na te gaan
en dat het arrest van 29 maart 1993
de vordering van eiser ongegrond verklaart;
Overwegende dat de appelrechter
het aangewezen artikel 118 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981
niet onredelijk in zijn beoordeling betrekt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 1995 - 1" kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Nelissen Grade en Biitzler.
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10 maart 1995

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN- BEGRIP.

De fiscale administratie handelt overeenkomstig art. 248 W.I.B. wanneer, zij, bij
gebreke van bewijskrachtige gegevens, de
belastbare grondslag van de bedrijfsinkomsten bepaalt door de kostprijs van de
door de belastingplichtige in de betrokken belastingperiode gedane aankopen te
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vermenigvuldigen met brutowinstpercentages afgeleid uit die, toegepast
door drie soortgelijke belastingplichtigen, waarmee werd vergeleken, en door
van het op die wijze verkregen produkt de
niet betwiste bedrijfsuitgaven af te trekken. (Art. 248, § 1, eerste lid, W.I.B.,
thans art. 342, § 1, eerste lid, W.I.B.
1992.) (1)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. ZUKIER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0022.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 december 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 248 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (artikel 342 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992),
doordat het arrest, nate hebben vastgesteld dat de boekhouding van toekomstige verweerders niet bewijskrachtig was
en dat de administratie de belastbare
grondslag heeft bepaald door de kostprijs
van de door toekomstige verweerders verrichte aankopen te vermenigvuldigen met
brutowinstpercentages, afgeleid uit de vergelijking met drie soortgelijke belastingplichtigen, en door van dit produkt de
bedrijfsuitgaven, verminderd met de verworpen onderdelen, af te trekken, beslist
dat toekomstig eiser derhalve de
vergelijkingsmethode slechts hanteerde
voor een element dienstig ter bepaling van
de belastbare grondslag, met name het
brutowinstpercentage, dat andere elementen, zoals de aankoopcijfers en de aftrekbare, overigens betwiste bedrijfsuitgaven,
eveneens dienstig ter bepaling van de belastbare grondslag, anderszins werden vastgesteld, dat de vergelijkingsmethode derhalve niet gebruikt werd voor de
vaststelling van de belastbare grondslag
zelf, doch slechts voor een van de ter zake
dienende elementen, dat de bewijsvoering ten onrechte werd gesteund op arti(1) Cass., 17 maart 1989, A.R. nr. F 1471 N
(A.C., 1988-89, nr. 407).
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kel 248, 1ste al., W.I.B., dat de elementen van bewijs, zoals door toekomstig eiser
bijgebracht, niet tot het bewijs kunnen leiden op grond van de wettelijke vermoedens, geput uit artikel248, 1ste al., W.l.B.,
doch slechts te beschouwen zijn als feitelijke vermoedens overeenkomstig artikel
246 W.I.B.,

terwijl de administratie, door de kostprijs van de aankopen te vermenigvuldigen met het brutowinstpercentage dat voor
de litigieuze belastingjaren werd gerealiseerd door drie soortgelijke belastingplichtigen, en door van het op die wijze verkregen produkt de bedrijfsuitgaven af te
trekken, de winsten en baten heeft vastgesteld zoals bedoeld bij artikel20, 1 °' van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en geen vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen heeft gemaakt die enkel strekte tot bewijs van een element dat
dienstig was ter bepaling van de belastbare grondslag, zodat het arrest derhalve
niet zonder schending van artikel 248 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen kon beslissen dat de administratie ter
zake niet het bijzonder bewijsmiddel van
voormeld artikel 248 maar het gewone bewijs door feitelijke vermoedens heeft gehanteerd:

Overwegende dat het bestuur het in
artikel 248 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde
bijzondere bewijsmiddel hanteert wanneer het, ter vaststelling van de belastbare grondslag van de bedrijfsinkomsten, steunt op een vergelijking
met de normale wins ten of baten van
ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen;
Overwegende dat, blijkens het arrest, het hofvan beroep aanneemt dat
eiser, bij gebreke van bewijskrachtige
gegevens, de belastbare grondslag van
de bedrijfsinkomsten van de verweerders voor de betrokken belastingperiodes heeft bepaald door de kostprijs van de door hen gedane
aankopen te vermenigvuldigen met
brutowinstpercentages afgeleid uit die,
toegepast door drie soortgelijke belastingplichtigen, waarmee werd vergeleken, en door van het op die wijze verkregen produkt de niet betwiste
bedrijfsuitgaven, verminderd met de
verworpen onderdelen, af te trekken;
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Overwegende dat eiser, door aldus te
handelen, overeenkomstig artikel 248
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de bij artikel 20, r,
van dat wetboek bedoelde winsten en
baten van de verweerders heeft vastgesteld en geen vergelijking met soortgelijke belastingenplichtigen heeft gemaakt, die enkel strekte tot bewijs van
een element dat dienstig was ter bepaling van de belastbare grondslag;
Dat het arrest voormeld artikel 248
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
de voorziening ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitemechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Gent.
10 maart 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
F. Marek, Antwerpen.
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13 maart 1995

ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGINGALGEMEEN- VERWITTIGING VAN DE INSTELLING VOOR VERPLICHTE ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZE~RING- VERWITTIGING DOOR ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- WEIGERING ONGEVAL ALS ARBEIDSONGEVAL TE ERKENNEN- GEVOLG.

De arbeidsongeuallenverzekeraar die weigert het ongeual als een arbeidsongeval te
erkennen, is verplicht de instelling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering binnen de voorgeschreven termijn te verwittigen, ongeacht de reden tot
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weigering (1). (Art. 63, § 2, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet.)
(ZURICH N.V: T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN)
ARREST

CAR. nr. S.94.0096.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1993 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 63, paragraaf 2, lid 1, van de
Arbeidsongevallenwet en van de artikelen 1 tot en met 9 van de Arbeidsongevallenwet,
doordat het bestreden arrest overweegt
"verweerster in hoger beroep (thans eiseres) werpt ten onrechte op dat het duidelijk was in de optiek van de werkgever en
van de werknemer dat het geen arbeidsongeval was, nu uit de brieven van 25 november 1985 en 26 november 1986 blijkt
dat de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de vakbond van getroffene, kennelijk gepoogd heeft het ongeval als een arbeidsongeval door verweerster in hoger
beroep (thans eiseres) in hoger beroep te
doen erkennen",
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest, door te overwegen dat blijkt uit de
brieven van 25 november 1985 en 26 november 1985 dat de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de vakbond van getroffene, kennelijk gepoogd heeft het
ongeval als een arbeidsongeval door eiseres te doen erkennen, aan deze stukken een
interpretatie geeft die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan, nu deze brieven
noch gericht waren aan eiseres maar wei
aan verweerster en noch werd gevraagd het
ongeval als arbeidsongeval te laten erkennen maar wei of verweerster wilde overgaan tot het uitbetalen van de ziektevergoedingen aan de getroffene, zodat het
de bewijskracht van deze brieven schendt
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het bestreden arrest,
door te overwegen dat uit de brief van 25
(1) Zie: Cass., 3 okt. 1994, A.R. nr. S.94.0019.F.
(A.C., 1994, nr. 415).
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november 1985 blijkt dat de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de vakbond
van getroffene, kennelijk gepoogd heeft het
ongeval als een arbeidsongeval door eiseres te doen erkennen, en door te overwegen dat bijgevolg eiseres ten onrechte opwerpt dat het duidelijk was in de optiek
van de werkgever en van de werknemer dat
het geen arbeidsongeval was, geen rekening houdt met het feit dat deze brief dateerde van 25 november 1985, hetzij meer
dan 5 maanden na de ongevalsaangifte en
gericht was aan verweerster en dat in deze
brief niet werd gevraagd het ongeval als arbeidsongeval te erkennen maar wel of verweerster, hetzij de mutualiteit reeds wilde
overgaan tot de betaling van de ziektevergoedingen aan de getroffene vanaf 4 juni
1985, zodat het bestreden arrest de regels inzake de meldingsplicht van de wetsverzekeraar zoals opgenomen in de
Arbeidsongevallenwet schendt, nu de termijn zoals wettelijk was voorzien op het
ogenblik van 25 november ruim verstreken was, en zodat de regels inzake het
toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet zelf worden geschonden, nu uit
geen enkel stuk blijkt dat de werknemer of
werkgever aannamen dat het om een arbeidsongeval ging (schending van het artikel 63, paragraaf 2, eerste lid en van de
artikelen 1 tot en met 9 van de Arbeidsongevallenwet) :

res aangevoerde reden tot weigering
het als arbeidsongeval aangegeven ongeval als dusdanig te erkennen, verwerpen;
Dat, nude bekritiseerde reden de
wettigheid van de beslissing niet aantast, het middel niet tot cassatie kan
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 maart 1995- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 145
3e KAMER -

Wat de twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 63, § 2, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, zoals te dezen van toepassing, de verzekeraar die oordeelt
dat er twijfel bestaat over de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op
een ongeval of die weigert het ongeval ten laste te nemen of het als een
arbeidsongeval te erkennen, binnen de
twee weken die volgen op de ontvangst
van de aangifte ervan als arbeidsongeval de ziekteverzekeringsinstelling,
waarbij het slachto:ffer is aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende
de verplichte verzekering tegen ziekte
en invaliditeit, hiervan moet verwittigen, ongeacht de reden tot weigering;
Overwegende dat het middel opkomt tegen een reden op grond waarvan de appelrechters een door eise-
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ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSONEEL- BIJZONDERE REGELS- SCHADEVERGOEDING- BLLJVENDE INVALIDITEITVASTSTELLING- JAARLIJKSE BEZOLDIGINGRENTE - INDEXERING- GEVOLG.

Geen wetsbepaling schrijft de indexering
voor van de jaarlijkse bezoldiging van de
getroffene van een arbeidsongeval, op
grand waarvan de rente wegens blijvende
invaliditeit wordt vastgesteld; enkel de uit
te betalen rente is vatbaar voor indexering (1).
(1) Zie :Art. 4, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel zoals vervangen bij K.B. nr. 280 van 30 maart 1984 en zoals van kracht v66r zijn wijziging bij wet 31 juli
1991 en v66r inwerkingtreding van K.B. 28 juni
1990; art. 13 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel zoals gewijzigd bij K.B. 8 nov. 1971 en
K.B. 16 mei 1977 en zoals van kracht v66r zijn
wijziging bij K.B. 28 juni 1990; art. 19, K.B. 24
jan. 1969, zoals vervangen bij K.B. 8 nov. 1971 en
gewijzigd bij K.B. 16 mei 1977 en zoals van
kracht voor wijziging K.B. 28 juni 1990.
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(FRANSE GEMEENSCHAP T. GHISLAIN)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0125.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1994 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
. Over het middel, gesteld als volgt : schendmg van- artikel 4, § 1; tweede lid van
de wet van 3 juli 1967 betre:ffende de ~cha
devergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals vervangen bij K.B. nr. 280 van
3Q _rr~a~ 1~?4 en zoals van kracht v66r zijn
WIJZigmg biJ wet van 31 juli 1991 en v66r
de inwerkingtreding van het K.B. van 28
juni 1990 (hiema in het kart aangeduid als
artikel4, § 1, tweede lid, van de wet van 3
juli 1967), - artikel13 van vermelde wet
van 3 juli 1967, zoals gewijzigd bij K.B. van
8 november 1971 en K.B. van 16 mei 1977
en zoals van kracht v66r zijn wijziging bij
K.B. van 28 juni 1990 (hiema in het kart
aangeduid als artikel 13 van de wet van 3
juli 1967);- artikel1, 2', van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van
de personeelsleden der rijksbesturen en der
andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde
onderwijsinrichtingen en der gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra en
diensten voor studie- en beroepsorientering, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (benaming van dit K.B. zoals gewijzigd bij
K.B. van 6 juni 1975 en nadien als volgt gewijzigd bij K.B. van 21 november 1991 : koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van
de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en
van het werk), zoals vermeld artikel van
kracht was v66r zijn wijziging bij K.B. van
21 november 1991 (hiema in het kart aangedu.id als artikel. 1, 2', K.B. van 24 januan 1969); - arbkel19 van vermeld koninklijk besluit van 24 januari 1969 zoals
vervangen bij K.B. van 8 november 1971 en
gewijzigd bij K.B. van 16 mei 1977 en zoa~~ het van krac~t was v66r zijn wijziging
biJ K.B. van 28 JUni 1990 (hierna in het
~art aangeduid als artikel 19 K.B. van 24
Januari 1969),
doordat het bestreden arrest om te beslissen dat het hager beroep v~n eiseres
niet gegrond is voor wat betreft de vast-
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stelling door de eerste rechter van de jaarlijkse bezoldiging van verweerder op grand
waarvan de rente wegens blijvende invaliditeit moet worden berekend, het volgende overweegt : "Overeenkomstig art. 4
§ 1 wet 3.7.1967 en art. 13 en 14 § 2 K.B.
2~.1.1969 wordt onder jaarlijkse bezoldigmg verstaan de wedde, het loon of enige
als wedde ofloon geldende vergoeding, door
de getroffene op het tijdstip van het ongeval verkregen, vermeerderd met de toelagen of vergoedingen die geen werkelijke
lasten dekken en op grand van de arbeidsov~reenkomst ~fhet wettelijk ofreglementair statuut ZIJn verschuldigd. Deze omvat ni~t de verhoging als gevolg van de
koppelmg ervan aan de schommelingen van
het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk op het tijdstip van
~~t ongeval,. pe aldus vastgestelde jaarlijkse bezoldigmg wordt getoetst aan het bij
artikel1 van het K.B. 280 van 30.3.1984
ter vervanging van het 2' lid van art. 4 § i
van de W~t v~~ 3.7.1967,,vastgestelde piafond v.anJaarhJkse bezoldigingvan 300.000
F. De Jaarlijkse bezoldiging kan slechts ten
belope van dit bedrag in aanmerking worden genomen. Uit het verslag aan de Koning bij het K.B. nr. 280 van 30.3.1984
(B.S. 6.4.1984, p. 4289) en uit het bericht
nr. 6 in verband met de toepassing van het
K.B. van 24.6.1969 (lees : 24.1.1969) (B.S.
29.1.1971, p. 1134) volgt impliciet dat nadat de aldus in aanmerking te nemen ]aarlij.kse bezoldiging werd vastgesteld, deze opmeuw wordt ge!ndexeerd voor de
berekening van de rente. De aldus berekende jaarlijkse bezoldiging op een bedrag van 800.160 F wordt niet betwist en
kan w.orden toegekend. Het hager beroep is
wat d1t onderdeel betreft niet gegrond",

terwijl, het door artikel4, § 1, tweede lid,
van de wet van 3 juli 1967 bepaald piafond voor de jaarlijkse bezoldiging, op grand
waarvan de rente wegens blijvende invaliditeit wordt vastgesteld, te weten een piafond van 300.000 F, geen voor indexering
v:atbaa~ bedra.g is, daar geen wetsbepalmg de mdexenng ervan voorziet· enkel de
uit te betalen rente vatbaar is vo~r indexering (~rtikel 13 van de wet van 3 juli 1967
en arbkel 19 van het K.B. van 24 januari
1969 dat vermeld artikel 13 uitvoert voor
wat betreft .de categorie van personen die
krachtens dit K.B. onder de toepassing van
de wet van 3 juli 1967 vallen), zodat het bes~_reden arrest door het bedrag van de jaarhJkse bezoldiging van verweerder zoals
vastgesteld door de eerste rechter 'te bevestigen in plaats van dit bedrag t~ bepalen op 300.000 F de artikelen 4, § 1, tweede
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lid, en 13 van de wet van 3 juli 1967, ten
deze toepasselijk ingevolge artikel1, 2", van
het K.B. van 24 januari 1969, schendt, alsmede artikel 19 van dit K.B. :

Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 3 juli 1967 bepaalt dat de
rente wegens blijvende invaliditeit
vastgesteld wordt op grond van de
jaarlijkse bezoldiging waarop de getroffene recht heeft op het tijdstip dat
het ongeval zich heeft voorgedaan;
Overwegende dat, luidens artikel 13
van de wet van 3 juli 1967 en artikel
19 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969, beide bepalingen zoals te
dezen toepasselijk, de renten worden
vermeerderd ofverminderd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de
overheidssector aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen van het Rijk
worden gekoppeld; dat geen wetsbepaling de koppeling bepaalt van de
jaarlijkse bezoldiging aan voormeld indexcijfer;
Overwegende dat het arrest de
hoegrootheid van de toe te kennen
rente nog niet bepaalt, maar de jaarlijkse bezoldiging van verweerder op
het tijdstip van het ongeval, begrensd
overeenkomstig het te dezen toepasselijk artikel 4, § 2, van de
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, "voor de berekening van de
rente" indexeert; dat het zodoende de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de jaarlijkse bezoldiging voor de berekening
van de rente wegens blijvende invaliditeit vaststelt op 800.160 frank; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
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13 maart 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
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WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE- VRIJSTELLING VAN WERKLOZENCONTROLE OP
VASTE AANMELDINGSDAG- VERPLICHTE AANMELDING OP "EERSTVOLGENDE WERKLOOSHEIDSDAG WAAROP DE CONTROLE GEORGANISEERD WORDT"- BEGRIP.

Met "eerstvolgende werkloosheidsdag
waarop de controle georganiseerd wordt
en waarvoor de werkloze geen vrijstelling van controle geniet'' wordt in art. 74,
derde lid, M.B. 4 juni 1964 (l) niet bedoeld, de eerstvolgende vaste aanmeldingsdag maar de eerstvolgende
werkloosheidsdag waarvoor de werkloze geen vrijstelling van controle meer geniet, met uitsluiting van de zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. (Art. 68, § 1,
eerste lid, M.B. 4 juni 1964.) (2)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MOENS)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0130.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 131, § 1, § 2 en§ 4,
153, § 1, eerste en tweede lid, van bet koninklijk besluit van 20 december 1963, betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 22, 23, § 1, (zoals gewijzigd door
(1) Zoals gewijzigd door art. 2 M.B. 20 nov.
1991.
(2) Zoals gewijzigd door art. 1 M.B. 20 nov.
1991.
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artikel 3 van het ministerieel besluit van 1
december 1978), 25, § 1, (zoals gewijzigd
door artikel 5 ministerieel besluit van 1 december 1978), 28, 29, eerste lid, 2°, (zoals
gewijzigd door artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 september 1986), 30,
eerste lid, 68, § 1, eerste lid, (zoals gewijzigd door artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 1991), 73, (zoals gewijzigd bij artikel1 ministerieel besluit van
2 september 1991), 74, eerste lid, (zoals gewijzigd door artikel1 ministerieel besluit
van 2 september 1991), 74, derde lid, (zoals gewijzigd door artikel 2 ministerieel besluit van 20 november 1991), en 76, 10°, zoals gewijzigd door artikel 4, artikel 1
ministerieel besluit 20 november 1991, van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid;

doordat, het bestreden arrest, onder bevestiging van het bestreden vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Brussel van 15 februari 1993, de vordering van JozefMoens
ontvankelijk en gegrond verklaart, de aangevochten administratieve beslissing vernietigt en oordeelt dat verweerder voor de
betwiste periode van 7 januari 1992 tot en
met 1 april 1992 geldig als werkzoekende
ingeschreven bleef, op o.m. volgende granden : ''het staat vast en wordt niet betwist,
dat (verweerder) voor de vaste aanmeldingsdag op 6 januari 1992 een vrijstelling genoot op grond van artikel 76; dat
hij zich heeft aangemeld op de volgende
vaste aanmeldingsdag op 27 januari 1992.
Met de eerste rechter is het Hof van oordeel dat (verweerder) zodoende voldaan
heeft aan de verplichting voorzien in artikel 74, derde lid, van het M.B. d.d. 4 juni
1964, nadien vervangen en gewijzigd zoals hoger vermeld; dat inderdaad onder
'eerstvolgende werkloosheidsdag waarop de
controle georganiseerd wordt', gelet op het
vermelde in het eerste en tweede lid van
dat artikel, moet verstaan worden de 'vaste
aanmeldingsdag', en niet de loutere
werkloosheidsdag, ook al bepaalt artikel 68,
§ 1, eerste lid, van genoemd M.B. zoals gewijzigd, dat de controle door het gemeentebestuur alle dagen, behalve zaterdag, zonen feestdagen wordt gehouden; naar dit artikel verwijst artikel 7 4, derde lid, immers niet. De inschrijving als werkzoekende kon dus niet geschrapt worden op
grond van artikel29, 3°, van het M.B. d.d.
4 juni 1964 wegens 'wegblijven van de
werklozencontrole tijdens twee opeenvolgende weken' in januari 1992. Vermits de
eerste rechter vastgesteld heeft, zonder
hierin becritiseerd te worden, dat oorspronkelijke eiser, thans (verweerder), 'regelma-
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tig aan de stempelcontrole onderworpen
bleefin februari en maart 1992', kan hij ook
tijdens die maanden niet 'ambtshalve geschrapt worden als werkzoekende krachtens de artikelen 28 en 29 van het M.B.
van 4 juni 1964'";
terwijl, eerste onderdeel, om op werkloosheidsuitkeringen aanspraak te kunnen rnaken, de werkloze overeenkomstig artikel
153, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 regelmatig de
werklozencontrole moet volgen; krachtens artikel153, § 1, tweede lid, van vermeld besluit de minister de controle inricht en bepaalt in welke gevallen en onder
welke voorwaarden, vrijstelling van controle verleend kan worden; overeenkomstig artikel 68, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 de
gemeentelijke controle ingericht wordt op
alle dagen van de week, uitgezonderd de
zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen; overeenkomstig artikel 74, eerste lid,
van het ministerieel besluit van 4 juni 1964
de werkloze zich op de derde en de zevenentwintigste van elke maand, of op de
eerstvolgende werkdag indien de derde of
de zesentwintigste een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, of een dag
waarvoor de minister een algemene vrijstelling van controle heeft toegekend, op de
gemeentelijke controle aanmelden moet; de
werkloze die zich niet heeft aangemeld op
de vaste aanmeldingsdag, zelfs ten gevolge van een vrijstelling toegekend
op grond van artikel 76, zich overeenkomstig artikel 74, tweede lid, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964, aanmelden moet op de eerstvolgende werkloosheidsdag waarop de controle georganiseerd wordt en waarvoor hij geen vrijstelling van controle geniet; onder de
"eerstvolgende werkloosheidsdag" verstaan moet worden de eerstvolgende werkdag waarop de arbeidsgeschikte werkwillige werknemer verstoken is van arbeid en
uit hoofde van die toestand als werkloze beschouwd wordt met het oog op zijn aanspraken inzake sociale zekerheid;
en terwijl, het bestreden arrest niet zonder miskenning van vermelde wettelijke bepalingen heeft kunnen oordelen dat verweerder de verplichting zich aan te melden
op de werklozencontrole voor de maand januari heeft nageleefd, nu uit de vaststelling van het arrest blijkt dat verweerder
vrijgesteld was voor de vaste aanmeldingsdag van maandag 6 januari 1992 en zich op
de volgende vaste aanmeldingsdag van 27
januari 1992 voor het eerst opnieuw op de
gemeentelijke werklozencontrole aan
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meldde; uit deze vaststellingen immers
blijkt dat verweerder geen bijkomende aanmelding verrichte op de eerstvolgende
werkloosheidsdag na de vaste aanmeldingsdag van 6 januari 1992 waarvoor hij vrijstelling genoot, in casu de controle van 7 januari 1992, hoewel een dergelijke
bijkomende aanmelding verplicht gesteld
wordt door artikel 74, derde lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964; zodat, het
bestreden arrest door te oordelen dat verweerder in de maand januari 1992 voldaan heeft aan de verplichting zich aan te
melden op de gemeentelijke werkloosheidscontrole zoals voorzien in artikel 7 4 eerste en derde lid van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, niet wettelijk
gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 153, § 1, eerste en tweede lid, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963, 68, 74, eerste en derde lid, en 76, 10",
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964);

en terwijl, tweede onderdeel, om op werkloosheidsuitkeringen aanspraak te kunnen maken, de werkloze overeenkomstig artikel131, § 1, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, geldig als werkzoekende ingeschreven moet zijn en blijven;
luidens artikel 28 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 de werkloze zijn inschrijving als werkzoekende behoudt door
zich geregeld aan te bieden op de
werklozencontrole bedoeld in artikel 153
van het koninklijk besluit; krachtens artikel 29, eerste lid, 3", van hetzelfde besluit de inschrijving van de werknemer als
werkzoekende ambtshalve geschrapt wordt
wanneer hij gedurende ten minste twee opeenvolgende weken weggebleven is van de
werklozencontrole, behalve als hij ervan
ontslagen was met toepassing van artikel
153, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit;
terwijl, overeenkomstig artikel 74, eerste lid, van het ministerieel besluit van 4
juni 1964 de werkloze zich op de derde en
de zesentwintigste van elke maand, of op
de eerstvolgende werkdag indien de derde
of de zesentwintigste een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, of een dag
waarvoor de minister een algemene vrijstelling van controle heeft toegekend, op de
gemeentelijke controle aanmelden moet; de
werkloze die zich niet heeft aangemeld op
de vaste aanmeldingsdag, zelfs ten gevolge van een vrijstelling toegekend op
grond van artikel 76, zich overeenkom-
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stig artikel 7 4, tweede lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, aanmelden moet op de eerstvolgende werkloosheidsdag waarop de controle georganiseerd wordt en waarvoor hij geen vrijstelling van controle geniet; de werkloze, na
een aanmelding op de vaste aanmeldingsdag of op de bijkomende aanmeldingsdag
zoals bepaald overeenkomstig artikel 74,
eerste en derde lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, zonder verdere aanmeldingen op de gemeentelijke werklozencontrole werkloosheidsuitkeringen ontvangt
voor alle dagen waarvoor hij op zijn
controlekaart een W ofV plaatste tot aan
de dag die de volgende aanmeldingsdag
voorafgaat; de aanmelding op de vaste
aanmeldingsdag of de bijkomende aanmeldingsdag overeenkomstig artikel 74,
eerste en derde lid, van het ministerieel besluit de werkloze vrijstelt van aanmelding op de werklozencontrole tot de dag die
de volgende vaste aanmeldingsdag voorafgaat; de inschrijving als werkzoekende van
de werkloze die geen vrijstelling van aanmelding op de gemeentelijke controle heeft
bekomen door een aanmelding op de vaste
aanmeldingsdag of de bijkomende aanmeldingsdag zoals bepaald in artikel 74,
eerste en derde lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, overeenkomstig artikel 29, eerste lid, 3", van dit besluit
ambtshalve geschrapt wordt wanneer hij
gedurende ten minste twee opeenvolgende
weken is weggebleven van de werklozencontrole;

en terwijl, het bestreden arrest, in de omstandigheden die het vaststelt, m.n. dat
verweerder geen bijkomende aanmelding
verrichtte op de eerstvolgende werkloosheidsdag na de vaste aanmeldingsdag van 6 januari 1992 waarvoor hij vrijstelling had bekomen, niet zonder
miskenning van de vermelde wetsbepalingen heeft kunnen oordelen dat de inschrijving als werkzoekende niet kon geschrapt
worden op grond van artikel29, 3", van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964 wegens "wegblijven van de werklozencontrole
tijdens twee opeenvolgende weken" in januari 1992; verweerder zich immers niet
aanbood op de bijkomende aanmeldingsdag van 7 januari 1992, zijnde de eerstvolgende werkloosheidsdag waarvoor hij
geen vrijstelling van controle genoot; verweerder derhalve niet vrijgesteld was van
de werklozencontrole tot aan de dag die de
volgende vaste aanmeldingsdag voorafgaat; verweerder zich slechts op de
eerstvolgende vaste aanmeldingsdag op de
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werklozencontrole aanbood en derhalve gedurende meer dan twee opeenvolgende weken is weggebleven van de werklozencontrole, waardoor zijn inschrijving als
werkzoekende in toepassing van artikel 29,
eerste lid, 3', van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 ambtshalve geschrapt
werd; de omstandigheid dat verweerder
zich gedurende de maanden februari en
maart 1992 regelmatig aan de werklozencontrole onderworpen heeft, niet belet dat
de inschrijving van verweerder ook tijdens deze maanden ambtshalve geschrapt
blijft tot aan zijn inschrijving op 1 april
1992; zodat, het bestreden arrest door te
oordelen dat de inschrijving als werkzoekende van verweerder niet kon geschrapt
worden op grond van artikel 29, 3', van het
ministerieel besluit, alsook door te oordelen dat de inschrijving ook tijdens de maanden februari en maart 1992 niet ambtshalve geschrapt kon worden krachtens de
artikelen 28 en 29 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 131, §§ 1, 2 en 4, 153, § 1, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
22, 23, § 1, 25, § 1, 28 en 29, eerste lid, 3',
30, eerste lid, 73, 74, eerste en derde lid, 76;
10', van het ministerieel besluit van 4 juni
1964) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
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lijk is op dagen die niet overeenstemmen met de vaste aanmeldingsdagen,
kan beperken; dat uit de samenhang
van deze bepalingen volgt dat de bedoelde gemeentelijke controle ook op
de voormelde andere dagen dan de
vaste aanmeldingsdagen is georganiseerd;
Dat derhalve met de termen "eerstvolgende werkloosheidsdag waarop de
controle georganiseerd wordt en waarvoor hij geen vrijstelling van controle
geniet" in voormeld artikel 74, derde
lid, niet de eerstvolgende vaste
aanmeldingsdag is bedoeld maar de
eerstvolgende werkloosheidsdag waarvoor de werkloze geen vrijstelling van
controle meer geniet, met uitsluiting
van de zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag;
Overwegende dat de appelrechters,
door anders te oordelen en op grond
hiervan te beslissen dat de inschrijving van verweerder als werkzoekende
op grand van de artikelen 28 en 29
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 niet kon geschrapt worden vanaf
7 januari 1992 tot 1 april 1992, de in
de onderdelen aangewezen wetsbepalingen schenden;

Overwegende dat, krachtens artikel 74, derde lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, de werkDat het middel gegrond is;
loze die zich niet heeft aangemeld op
een in dit artikel bedoelde vaste
aanmeldingsdag, zelfs ten gevolge van
een vrijstelling toegekend op grand
van artikel 76, zich in beginsel moet.
Om die redenen, vernietigt het beaanmelden op de eerstvolgende streden arrest; beveelt dat van dit arwerkloosheidsdag waarop de controle rest melding zal worden gemaakt op
georganiseerd wordt en waarvoor hij de kant van het vernietigde arrest; gegeen vrijstelling van controle geniet; let op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiOverwegende dat, krachtens arti- ser in de kosten; verwijst de zaak naar
kel 68, § 1, eerste lid, van hetzelfde het Arbeidshof te Gent.
ministerieel besluit, de gemeentelijke controle op alle dagen van de
week wordt ingericht, uitgezonderd op
13 maart 1995 - 3e kamer - Voorzitzaterdagen, zondagen en wettelijke ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterfeestdagen; dat, krachtens artikel 68, Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
§ 1, derde lid, het gemeentebestuur het conclusie van mevr. De Raeve, advocaataantal controlebureaus dat toeganke- generaal - Advocaat : mr. Simont. ·
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2• KAMER- 14 maart 1995

UITLEVERING- DOOR DE VREEMDE OVER·
HElD VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDINGUITVOERBAARVERKLARING - VOORLOPIGE
VRIJHEIDSBENEMING- REGELMATIGHEIDINVLOED OP DE UITVOERBAARVERKLARING.

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

(A.R. nr. P.95.0129.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat eiser in conclusie voor de appelrechters aanvoerde
dat, bij toepassing van de artikelen 5
en 9 van de Uitleveringsovereenkomst
van 26 maart 1956 tussen Belgie en de
Staat Israel, enerzijds, om geen uitlevering kan worden verzocht op grand
van een andere titel dan het bevel tot
aanhouding dat reeds op 23 augustus 1994 zou zijn afgeleverd en uitdrukkelijk werd aangehaald in het
verzoek dat leidde tot zijn voorlopige
aanhouding, anderzijds, dat het nietoverleggen van dit bevel, waarvan het
bestaan niet wordt bewezen, de regel(1) Cass., 10 mei 1994, A.R. nr. P.94.0508.N
(A.C., 1994, nr. 231).
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matigheid zowel van de voorlopige als
de definitieve opsluiting aantast, zonder dat de uitvoerbaarverklaring door
de raadkamer van het bevel tot aanhouding, afgeleverd op 6 oktober 1994,
hetzij meer dan een week na zijn
vrijheidsbeneming, een rechtsgeldige
titel kan opleveren;
Overwegende dat de appelrechters,
zonder dienaangaande in het middel te
worden bekritiseerd, vooreerst vaststellen dat het bevel tot aanhouding
van 6 oktober 1994 aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om uitvoerbaar te worden verklaard en de uitlevering van ei~er toe te laten; dat zij
vervolgens cons1dereren "dat de al dan
niet regelmatigheid van de voorlopige vrijheidsbeneming van een
vreemdeling met het oog op uitlevering zonder invloed is op de wettelijkheid van onderhavig arrest dat het
buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar verklaart (Cass., 10 mei 1994
(Bar Amiran), onuitg., nr. P.94.508.N)";
dat zij diensvolgens het hager beroep
van eiser ontvankelijk doch niet gegrond verklaren en de beschikking tot
uitvoerbaarverklaring van de raadkamer bevestigen;
Overwegende dat de appelrechters
met hun redengeving te kennen geven dat het overgelegd bevel tot aanhouding van 6 oktober 1994 volstaat
om de definitieve opsluiting van eiser te bevelen en zijn uitlevering toe te
laten zonder dat daarenboven het bevel van 23 augustus 1994 moet worden overgelegd, en de grieven van eiser desbetreffend enkel de regelmatigheid van zijn voorlopige opsluiting
doch niet de exequaturprocedure aanbelangen; dat zij zodoende eisers verweer verwerpen, daardoor zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing
regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat zij daarbij geen arrest van het
Hof verheffen tot een algemene rechtsregel, maar het verzoek ten laste van
eiser beoordelen op grand van een eigen onderzoek van het toepasselijke
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recht en een eigen onderzoek van feitelijke gegevens, die zij op onaantastbare wijze beoordelen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 maart 1995- 2• kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. S.
Berneman, Antwerpen.
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2°

KAMER -

15 maart 1995

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP,
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIEGEDING- PARTIJ, DIE GEEN VERWEERSTER IS
- BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN DIE
PARTIJ- DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

3° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIEGEDING VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST- ONTVANKELIJKHEID.

4o GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN PROCEDURE IN CASSATIE- BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJVORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST- NIET-ONTVANKELIJKHEIDGEVOLG.

1 o Niet naar recht verantwoord is de be-

slissing waarbij de rechter, na te hebben overwogen dat een bestuurder "alle
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voorzichtigheid uit het oog verloren heeft'',
niettemin elk oorzakelijk verband tussen de aldus tegen die bestuurder bewezen verklaarde fout en de schade van de
slachtoffers uitsluit, zonder nate gaan of
het ongeval en de eruit voortvloeiende
schade ook zonder die fout zouden ontstaan zijn zoals zij zich hebben voorgedaan (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2° De betekening van het cassatieberoep aan
een partij, die geen verweerster in cassatie is of ten aanzien van wie het cassatieberoep niet ontvankelijk is, kan worden
beschouwd als een oproeping van die partij tot bindendverklaring van het arrest
(2).

3° Niet ontvankelijk is de door eiser tot cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer die eiser niet aangeeft welk belang die
bindendverklaring voor hem kan hebben (3). (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
4 o Wanneer een eiser tot cassatie, burgerlijke partij in een strafproces, zijn
cassatieberoep heeft doen betekenen aan
partijen tegen wie hi} geen cassatieberoep
heeft ingesteld, en hi} aldus die partijen
opgeroepen heeft tot bindendverklaring
van het arrest, en wanneer het Hof, enerzijds, het bestreden arrest vernietigt, anderzijds, de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest afwijst, veroordeelt het genoemde eiser in de kosten van de betekening van zijn cassatieberoep aan de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partijen en veroordeelt het de verweerders in de overige kosten.
(COOPMANS E.A. T. BASTA; A. G. SECURITAS N.V.
T. BASTA, ELVIA ASSURANCES N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.1403.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1994 door
(1) Zie Cass., 23 feb. 1994, A.R. nr. P.93.1248.F
(A.C., 1994, nr. 90).

(2) Zie Cass., lljuni 1993, A.R. nr. 7938 (A. C.,
1993, 279).
(3) Zie Cass., 9 sept. 1993, A.R. nr. 9608 (A. C.,
1993, nr. 339) en de verwijzingen in noot 4.
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het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Wat het eerste onderdeel van het
middel van de eisers en het tweede onderdeel van het middel van eiseres betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, beklaagde "alle
voorzichtigheid uit het oog verloren
heeft"; dat het niettemin elk oorzakelijk verband tussen de aldus tegen verweerder bewezen verklaarde fout en de
schade van de eisers uitsluit, zonder
na te gaan of het ongeval en de eruit
voortvloeiende schade ook zonder die
fout zouden ontstaan zijn, zoals ze zich
hebben voorgedaan;
Dat aldus het arrest de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat die onderdelen gegrond zijn;
Overwegende dat de eisers, die uitdrukkelijk hebben verklaard hun
cassatieberoep te beperken tot het dictum van het arrest dat op hen betrekking heeft, niettemin dat cassatieberoep hebben doen betekenen aan
Maria del Rosario Diaz-Diaz en het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, waarvan het hof van beroep "voor zover als nodig de buitenzakestelling heeft gedecreteerd"; dat
eiseres, de naamloze vennootschap
A. G. Securitas haar voorziening daarenboven heeft doen betekenen aan het
openbaar ministerie; dat die betekeningen kunnen beschouwd worden als
een oproeping tot bindendverklaring
van het arrest; dat de eisers evenwel
niet aangeven welk belang die verklaringen te de zen voor hen zouden kunnen hebben;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het middel van
de eisers en het eerste onderdeel van
het middel van eiseres die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het hof van beroep
onbevoegd verklaart om kennis te ne-
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men van de burgerlijke vorderingen
van de eisers tegen de verweerder
Basta, het de verweerster naamloze
vennootschap Elvia Assurances buiten het geding stelt en uitspraak doet
over de kosten van de burgerlijke
rechtsvorderingen; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers Alfreda Coopmans, Eugene Bastians, Gisele Bastians en Jean-Pierre Bastians
in de kosten van de betekening van
hun voorziening aan Maria del Rosario Diaz-Diaz en aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; veroordeelt de verweerder Patrizio Basta
in de overige kosten van die voorzieningen; veroordeelt de eiseres naamloze vennootschap A. G. Securitas in de
kosten van de betekening van haar
voorziening aan het openbaar ministerie, aan Maria del Rosario DiazDiaz en aan het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds; veroordeelt de
verweerders Patrizio Basta en naamloze vennootschap Elvia Assurances ieder in 'de helft van de overige kosten
van deze voorziening; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
15 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggeuer : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van
Ommeslaghe, Gerard, Biitzler, Simont.
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2e KAMER -

15 maart 1995

1o ONDERZOEKSGERECHTEN -

BESCHIKKING TOT VERWIJZING - CASSATIEBEROEP- TOETSING VAN HET HOF- GRENZEN.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENAMBTSHALVE OP TE WERPEN MIDDELEN EN
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GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEIDBESTREDEN BESLISSING- BESCHIKKING TOT
VERWIJZING.

1o en 2• Wanneer de beklaagde zich na de
eindbeslissing op de strafuordering in cassatie voorziet tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, is de toetsing door
het Hof en derhalve de middelen die het
Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen beperkt tot de formele geldigheid van de
beschikking waarbij de zaak bij het
vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en
tot de regels inzake de bevoegdheid van
dat gerecht (1).

305

voegdheid van dat gerecht inachtgenomen zijn;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
15 maart 1995 - ze kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

(LOISEAU T. GOFFART E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.1464.F)
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ze KAMER- 15 maart 1995
1• VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF-

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 15 juli 1991 gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen en gelet op de arresten, gewezen respectievelijk op 31 oktober 1991
door het Hofvan Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en op
3 november 1994 door het Hofvan Beroep te Luik;
I. Op de voorziening tegen de beschikking, die op 15 juli 1991 is gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen:
Overwegende dat die beslissing uitspraak doet over de regeling van de
procedure;
Overwegende dat de wettelijke vereisten voor de formele geldigheid van
de alden waarbij de zaak bij het
vonnisgerecht aanhangig wordt gemaakt alsook de regels inzake de be(1) Cass., 11 dec. 1991, A.R. nr. 9385 (A. C.,
1991-92, nr. 195).

ZAKEN- BURGERL1JKE RECHTSVORDERINGVERSTEKBESLISSING- BETEKENING OP VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- GEVOLG.

2• OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGVERSTEKBESLISSING- BETEKENING OP VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- GEVOLG.

3• VERZET- STRAFZAKEN- BURGERL1JKE
RECHTSVORDERING- TERMIJN- VERSTEKBESLISSING- BETEKENING OP VERZOEK VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE.

1 o, 2• en 3° Het O.M. is bevoegd om een
vonnis of arrest, dat door een strafgerecht
bij de uitspraak over de burgerlijke
rechtsvordering ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen werd, aan
laatstgenoemde te doen betekenen; die op
verzoek van het O.M. gedane betekening
doet de termijn ingaan waarover de beklaagde beschikt om verzet te doen tegen de betekende rechterlijke beslissing
(1). (Artt. 187 en 208 Sw.)
(1) Zie Cass., 21 jan. 1986, A.R. nrs. 95299951 (A. C., 1985-86, nr. 322) en de verwijzingen in de noot.
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(GAILLARD T. LEJEUNE, AXA N.V:)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. P.94.1466.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 24 juni 1993, 25 november 1993 en 30 juni 1994 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening op grand dat het
cassatieberoep, nu het is ingesteld voor
het verstrijken van de gewone verzettermijn, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de bestreden arresten ten aanzien van verweerster op
tegenspraak en ten aanzien van verweerder bij verstek gewezen zijn; dat
ze op verzoek van het openbaar ministerie aan verweerder zijn betekend
respectievelijk op 8 juli 1993, 9 december 1993 en 14 juli 1994;
Overwegende dat de op verzoek van
de procureur-generaal gedane betekeningen de termijn hebben doen ingaan waarover de eerste verweerder
beschikt om tegen de bestreden arresten verzet te doen;
Dat er geen grand bestaat om akte
te verlenen van de afstand, nu deze op
een dwaling berust;
Overwegende dat de voorziening van
18 november 1994, nu zij is ingesteld
na het verstrijken van de bij artikel
373 van het Wetboek van Stra:fVordering bepaalde termijn en artikel 40,
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935
niet van toepassing is, laattijdig en dus
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- GeliJkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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2e

KAMER-

15 maart 1995

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL TOT AANHOUDING- IN VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDENNOODZAKELIJKHEID VAN DE HECHTENISBEOORDELING.

2° ONDERZOEKSRECHTER- vooRLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING
-IN VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE- NIEUWE EN ERNSTIGE
OMSTANDIGHEDEN - NOODZAKELIJKHEID
VAN DE HECHTENIS- BEOORDELING.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- IN VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE - NIEUWE EN
ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN- NOODZAKELIJKHEID VAN DE HECHTENIS- BEOORDELING.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- vooRLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- IN
VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELDE
VERDACHTE - NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN- NOODZAKELIJKHEID VAN
DE HECHTENIS - BEOORDELING.

5o VOORLOPIGE HECHTENIS

-BEVEL TOT AANHOUDING- IN VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING - VOORWAARDEN.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL TOT AANHOUDING - 'IDEPASSELIJKE
STRAF - MAXIMUM DAT VIJFTIEN JAAR
DWANGARBEID NIET TE BOVEN GAAT- VOORWAARDEN.

7o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING ONDERZOEKSGERECHTEN RECHTSPLEGING- PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING.

go ONDERZOEKSGERECHTEN- vooRLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING RECHTSPLEGING- PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING.

go VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- ONDERZOEKSGERECHTEN -BESCHIKKING OF ARREST- TEGENWOORDIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
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10° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- BESCHIKKING OF ARREST - TEGENWOORDIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

het O.M. (2). (Artt. 21, 22, 23, 1 o, en 30
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(CYWIE)

11 o OPENBAAR MINISTERIE - vooRLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING ONDERZOEKSGERECHTEN- BESCHIKKING OF
ARREST - TEGENWOORDIGHEID VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE.

1°, 2°, 3° en 4° De onderzoeksrechter en, na
hem, de onderzoeksgerechten oordelen in
feite of de hechtenis van een in vrijheid
gelaten of in vrijheid gestelde verdachte
gewettigd wordt door nieuwe en ernstige
omstandigheden en door de volstrekte
noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid. (Artt. 16, § 1, 21, § 4, 26, § 1, en
30, §§ 1 en 4, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0293.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de twee middelen van eiser;

............... ,

go, 10° en 11 o De beslissingen van de
onderzoeksgerechten inzake voorlopige
hechtenis worden niet uitgesproken; geen
enkele wet bepaalt dat voormelde gerechten, die terzake, in de regel, met gesloten deuren uitspraak doen, hun beslissingen wijzen in tegenwoordigheid van

Over het eerste middel :
Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende, enerzijds, dat de onderzoeksrechter, en na hem, de
onderzoeksgerechten in feite oordelen of de hechtenis van een in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte door nieuwe en ernstige
omstandigheden en door de volstrekte
noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid gewettigd wordt overeenkomstig artikel 28, § 1, 2°, van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat het arrest, na zowel in de eigen motivering als door
verwijzing naar de vordering van het
openbaar ministerie te hebben vastgesteld dat het onderzoek nieuwe
schuldaanwijzingen aan het licht heeft
gebracht, de nieuwe en ernstige omstandigheden vermeldt die, naar het
oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling, de hechtenis van eiser volstrekt noodzakelijk maken voor
de openbare veiligheid;
Dat eiser, nu hij betoogt "dat de tijd
tussen het ogenblik waarop die omstandigheden aan het licht gekomen

(1) Zie Cass., 14juni 1937 (Bull. en Pas., 1937,
I, 182).

(2) Zie Cass., 11 dec. 1990,A.R. nr. 3466 (A.C.,
1990-91, nr. 187).

5° De onderzoeksrechter kan in elke stand
van het geding een bevel tot aanhouding
uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte, o.m.
wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken; de wet vereist niet dat de tijd tussen het ogenblik waarop die omstandigheden aan het licht gekomen zijn en het
nieuwe aanhoudingsbevel kart moet zijn.
(Artt. 28, § 1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
6° Wanneer het maximum van de toepasselijke strafvijftienjaar dwangarbeid niet
te boven gaat, dienen de wettelijke voorwaarden voor de hechtenis, die worden
opgesomd in art. 16, § 1, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990, niet tezamen vervuld te zijn. (Artt. 16, § 1, derde
lid, en 28, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
7° en 8° De wet vereist niet dat van de debatten voor de onderzoeksgerechten een
proces-verbaal van de terechtzitting wordt
opgemaakt (1). (Artt. 21, 22, 23, r, en 30
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
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zijn en het nieuwe aanhoudingsbevel kart (moet zijn)", aan de wet een
voorwaarde toevoegt die ze niet bevat;
Overwegende, anderzijds, dat, als
het maximum van de van toepassing
zijnde straf vijftien jaar dwangarbeid niet te hoven gaat, het aanhoudingsbevel slechts mag worden verleend en de voorlopige hechtenis
slechts mag worden gehandhaafd als
aan een van de vier voorwaarden, die
zijn opgesomd in artikel16, § 1, derde
lid, van voormelde wet, is voldaan;
Overwegende dat de appelrechters
het gevaar voor ontvluchting in aanmerking hebben genomen, zonder zich
te beperken tot een louter algemene,
abstracte of puur subjectieve overweging; dat zij de vrees dat eiser zich aan
het optreden van het gerecht zou onttrekken hebben gegrond op de overweging dat "de talrijke bindingen (van
eiser) met en zijn verplaatsingen naar
het buitenland het gevaar vergroten
dat hij zich aan het verder onderzoek
zal pogen te onttrekken, indien dit
nieuwe gegevens aan het licht zou
brengen, wat thans duidelijk het geval is";
Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, aldus zijn beslissing regelmatig
met redenen heeft omkleed en naar
recht verantwoord;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde, vierde en vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer het
maximum van de van toepassing
zijnde straf vijftien jaar dwangarbeid niet te hoven gaat, de wettelijke
voorwaarden voor de hechtenis, die
zijn opgesomd in artikel 16, § 1, derde
lid, van de bovenvermelde wet van 20
juli 1990, niet tezamen dienen vervuld te zijn;
Dat uit het antwoord op de eerste
twee onderdelen volgt dat het arrest
de beslissing naar recht verantwoordt
door in dat verband te overwegen
dat er ernstige redenen zijn om te vre-
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zen dat de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde eiser zich aan het optreden van het gerecht zal onttrekken;
Overwegende dat de door eiser in
die onderdelen aangevoerde grieven
alle betrekking hebben ofwel op andere wettelijke voorwaarden voor de
hechtenis ofWel op vermeldingen van
het arrest die met die voorwaarden
geen verband houden; dat ze derhalve
geen invloed hebben op de wettigheid
van de bekritiseerde beslissing; dat zij
dus, ook al waren ze gegrond, niet tot
vernietiging kunnen leiden;
Dat die onderdelen niet ontvankelijk zijn;
Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de wet niet vereist dat van de debatten voor de
onderzoeksgerechten een proces-verbaal van de terechtzitting wordt opgemaakt; dat het Hof de regelmatigheid van de rechtspleging nagaat aan
de hand van de vermeldingen van de
stukken, meer bepaald die van het arrest;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de beslissingen
van de onderzoeksgerechten inzake
voorlopige hechtenis niet worden uitgesproken; dat geen enkele wet bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die terzake uitspraak doet
met gesloten deuren, haar arresten
wijst in tegenwoordigheid van het
openbaar ministerie;
Dat de onderdelen falen naar recht;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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15 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Bi.itzler.
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KAMER -

16 maart 1995

1o LEVENSONDERHOUD

ONDERHOUDSPLICHT T.A.V: BLOEDVERWANTEN IN DE
OPGAANDE LIJN- PLICHT VAN DE KINDEREN,
SCHOONZONEN EN SCHOONDOCHTERS- VERSCHILLENDE SCHULDENAARS - RANGORDE
DER SCHULDENAARS.

Nr. 152
2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- VER1e KAMER -

16 maart 1995

VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOLGEND
UIT EEN MISDRIJF - RECHTSVORDERING GERICHT TEGEN DE AANSTELLER - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN- EEN ENKEL STRAFBAAR
FElT- AANVANG.

Art. 26, V.T.Sv., luidens hetwelk de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
misdrijf, door verloop van vijfjaren verjaart, zonder dat zij echter voor de strafvordering kan verjaren, maakt geen onderscheid naargelang alle, dan wel slechts
sommige, door de beklaagde gepleegde feiten, die een enkel strafbaar feit uitmaken, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van zijn aansteller in het geding
kunnen brengen; daaruit volgt dat de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tegen de aansteller pas begint te lopen vanaf het laatste strafbare feit dat
door de beklaagde is gepleegd (1).

(LEFERE T. MARFOUTINE)

(A.R. nr. C.94.013l.F)

16 maart 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal-Advocaat: mr,
Houtekier.
(1) Cass., 5 april1976 (A. C., 1976, 895).

MOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS TOETSING VAN HET HOF.

3° LEVENSONDERHOUD

ONDERHOUDSPLICHT- VERSCHILLENDE SCHULDENAARS IN DEZELFDE GRAAD -PERSOONLIJKE
VERPLICHTING- GEEN HOOFDELIJKHEID.

1o De onderhoudsplicht van de kinderen,

schoonzonen en schoondochters t.a.v. vader, moeder, schoonvader en schoonmoeder berust op het bestaan van min ofmeer
nauwe familiebanden; wanneer er onder de mogelijke schuldenaars verschillende gegoed zijn, zijn de bloedverwanten gehouden v66r de aanverwanten (1).
(Artt. 205 en 206 B.W.)
2° In de gevallen waarin het bewijs door

vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de bewijswaarde van
de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt in feite; het Hof gaat enkel na
of de rechter het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en, meer bepaald,
of hi) uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen heeft afgeleid
die op grand van die feiten geenszins kunnen worden verantwoord (2). (Art. 1353
B.W.)
3° Als er verschillende gegoede onder-

houdsplichtige schuldenaars in dezelfde
graad zijn, kan de schuldeiser van ieder van hen slechts zijn eigen deel vorderen, met inaanmerkingneming van het
levensonderhoud dat de overige wettelijke schuldenaars, ongeacht of ze al dan
(1) Zie Cass., 13 feb. 1947 (Bull. en Pas., 1947,
I, 52) en de noten 1 en 2 R.H.; 12 juli 1957 (A. C.,
1957, 975) en de noot 2.
(2) Cass., 6 november 1992,A.R. nr. 7637 (A.C.,
1991-92, nr. 720).
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niet in het geding zijn, in staat zijn te beta len· de rechter han hen niet in solidum ~eroordelen (3). (Art. 208 B.W.)
(GILBERT G. T. GERMEAU, GILBERT L.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0333.F)

HET HOF· - Gelet op het bestreden vonnis,' op 1 maart 1994 in
hager beroep gewezen door de ;Rechtbank van Eerste Aanleg te Lmk;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 205, 206 en 208 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat : 1. verweerder in zijn conclusie betoogde dat mevr. De Jong~e behoeftig was omdat zij met haar penswen haar
maandelijkse uitgaven niet kon dekken en
dat "mevrouw De Jonghe, dankzij de hulp
van haar schoonzoon, de hr. Minne, haar
uitgaven van 24 september 1990 tot 15 september 1992 heeft kunnen dekken tot beloop van het bedrag van 236.238 frank of
een bedrag van 9.843 frank per maand"
(hoofdconclusie van verweerder, blz. 4);
2. verweerster in haar conclusie betoogde
dat haar echtgenoot, de hr. Minne, "bij gebreke van (eiseres)", het bovengenoemde totaalbedrag van 236.238 frank, benevens een
bedrag van 35.123 frank voor het eerste
kwartaal van 1993, of 11.107 frank per
maand, had uitgekeerd "bij wijze van voorschotten die uiteraard konden worden verhaald op het vermogen van mevr. De
Jonghe" (conclusie van verweerster blz. 7),
en 3. eiseres in haar conclusie aanvoerde
dat "de hr. Minne de schoonzoon is van
mevr. De Jonghe; dat uit artikel206 van
het Burgerlijk Wetboek volgt_ dat _de hr.
Minne zijn schoonmoeder een mtkenng tot
onderhoud verschuldigd is als zij behoeftig is; dat hij, door de litigieuze bedrag.~n
te betalen, heel gewoon aileen maar ZIJn
wettelijke verplichting is nll:gekomen; dat
hij dus geen recht heeft om die bedragen terug te vorderen; (. .. ) dat iri het geval dat
mevr. De Jonghe werkelijk een uitkeri?g t.ot
onderhoud nodig heeft, (quod non), die mtkering wettelijk is gedaan ~oor de hr.
Minne, haar schoonzoon, Wiens onder(3) Zie Cass., 2 maart 1911 (Bull. en Pas., 1911,
I, 154) inz. motieven blz. 156; Fr. Cass., 5 feb.
1991, Bull. civ., 1991, I, nr. 42.
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houdsplicht blijft bestaan" (hoofdconclusie
van eiseres blz. 11); dat de rechtbank, op
die conclusi~, het voonnelde middel van de
conclusie waarin eiseres de staat van behoeftigheid van mevr?uw D~ Jong~e betwistte, ter zijde schmft en mseres, m s?lidum met verweerster, veroordeelt om m
haar hoedanigheid van voorlopig beheerder van de goederen van mevrouw De
Jonghe het bedrag van 25.000 frank per
maand te betalen met ingang van 25 mei
1992, en dus onder meervoor een perio~e
die gedekt was door de ~ovengenoemde,mt
keringen van de hr. Mmne, op grand dat
de heer Minne niet in het geding is en dat
er bij de rechtbank noch een vordering tot
uitkering van onderhoud tegen hem aanhangig is noch een vordering tot terugbetaling van de uitgekeerde bedragen en dat
het gevorderde maandelijkse bedrag van
25.000 frank "verantwoord is door de omvang van de lasten (van mevrouw De
Jonghe), die uit stukken blijkt",

terwijl, krachtens de artikelen 205 en 206
van het Burgerlijk Wetboek, een behoeftig persoon levensonderhoud kan vorderen zowel van zijn afstammelingen als v~
zijn schoonzonen en schoondochters; artlkel 208 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt "dat levensonderhoud slechts wordt
toegestaan naar verhouding van de behoeften van hem die het vordert en van het vermogen van hem die het verschuldigd is";
wanneer levensonderhoud verschaft wordt
door een van de onderhoudsplichtigen, de
vordering tot levensonderhoud vervalt tot
beloop van het uitgekeerde bedrag; het te
dezen niet werd betwist dat de schoonzoon van mevr. De Jonghe, de hr. Minne,
van 5 september 1990 tot 15 .~eptember
1992 een gemiddeld maandehJks bedrag
van 9.843 frank heeft betaald, dat mevr. De
Jonghe in staat stelde haar uitgaven te
dekken en dat hij vervolgens in het eerste kw~rtaal van 1993 een gemiddeld
maandelijks bedrag van 11.107 frank heeft
betaald; de rechtbank het bedrag van de
door eiseres aan mevr. De Jonghe verschuldigde onderhoudsuitkering vaststelt op
25.000 frank per maand met ing:;mg van 25
mei 1992, zonder evenwel rekemng te houden met het feit dat de staat van behoeftigheid van mevr. De Jonghe door de
onderhoudsuitkeringen van haar schoonzoon in evenredigheid afnam; het bestreden vonnis aldus de artikelen 205, 206 en
208 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat artikel 205 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de

~~
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kinderen levensonderhoud verschuldigd zijn aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de opgaande
lijn die behoeftig zijn; dat luidens artikel 206 van voormeld wetboek
schoonzonen en schoondochters eveneens en in dezelfde omstandigheden levensonderhoud verschuldigd zijn aan
hun schoonouders;
Overwegende dat de uit die bepalingen volgende onderhoudsplicht berust op het bestaan van min of meer
nauwe familiebanden, zodat, in het geval dat er onder de mogelijke schuldenaars waarvan sprake is in de
bovenvermelde artikelen verschillende gegoed zijn, de bloedverwanten gehouden zijn v66r de aanverwanten;
Overwegende dat eiseres in haar
appelconclusie betoogde dat de door de
schoonzoon van de uitkeringsgerechtigde aan laatstgenoemde uitgekeerde
bedragen in aanmerking moesten worden genomen, op grond dat hij krachtens artikel 206 van het Burgerlijk
Wetboek levensonderhoud verschuldigd was aan zijn schoonmoeder;
Dat de bekritiseerde beslissing,
waarbij de stelling van eiseres wordt
verworpen, vaststelt dat de inkomsten van eiseres en verweerster, dochters van de onderhoudsgerechtigde,
toereikend waren om in de behoeften van hun moeder te voorzien; dat ze
derhalve naar recht verantwoord is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank, na kennis te hebben genomen van de conclusie waarin eiseres aanvoerde dat zij geen andere inkomsten had dan een maandloon van
12.833 frank in 1992 en 11.122 frank in
1993, dat zij drie kinderen ten laste had en
dat haar inkomsten en die van haar man
niet gemeenschappelijk waren, aangezien ze gehuwd waren onder het stelsel van
scheiding van goederen (hoofdconclusie, biz.
12 en 13), eiseres, in solidum met verweerster, veroordeelt om aan verweerder
qualitate qua het bedrag van 25.000 frank
per maand met ingang van 25 mei 1992 te

1
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betalen, en beslist dat voormeld bedrag tussen eiseres en verweerster bij helften moet
worden verdeeld, op grond "dat de onderhoudsplicht niet hoeft te worden beoordeeld volgens de inkomsten van de schuldenaar maar wei volgens diens vermogen
en dat het feit dat (eiseres) voorgesteld
heeft het gehele pand waarvan de partijen medeeigenaars zijn afte kopen aantoont dat zij in staat is bij te dragen in het
onderhoud van haar moeder; (. .. ) dat, gelet op het bovenstaande, niet is aangetoond dat de oorspronkelijke verweersters
een verschillend vermogen bezaten dat een
ongelijke verdeling van de onderhoudskosten voor hun moeder zou rechtvaardigen",

terwijlluidens artikel1349 van het Burgerlijk Wetboek "vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de wet of de rechter afIeidt uit een bekend feit om te besluiten tot
een onbekend feit"; artikel 1353 van voormeld wetboek bepaalt dat "vermoedens die
niet bij de wet zijn ingesteld, worden overgelaten aan het oordeel en aan het beleid
van de rechter"; de rechter evenwel niet
zonder het wettelijk begrip vermoeden te
miskennen uit de door hem op onaantastbare wijze vastgestelde feiten gevolgtrekkingen kan afleiden, die in geen enkel verband staan met die feiten of die op grond
van die feiten geenszins kunnen worden
verantwoord; het bestreden vonnis te dezen heeft vastgesteld, enerzijds, dat het
pand medeeigendom is van eiseres, verweerster, en mevrouw De Jonghe, die daarenboven het vruchtgebruik heeft van het
onverdeelde aandeel van haar dochters, dat
het pand "in staat van verval verkeert", dat
het "thans niet bewoonbaar is" en "dat niet
is aangetoond dat het zou kunnen worden hersteld door middel van een lening,
zonder dat de terugbetaling ervan het totaalbedrag van de ontvangen huurgelden
zou opslorpen", en, anderzijds, dat eiseres aan de andere partijen had voorgesteld het gehele pand af te kopen, maar dat
het akkoord van de partijen dienaangaande
"niet als volledig kan worden beschouwd,
nu de koopprijs niet is vastgesteld en een
van de betrokken partijen er niet mee akkoord is gegaan"; het bestreden vonnis, zonder het bescheiden karakter van de inkomsten van eiseres en de omvang van haar
gezinslasten te ontkennen, de gegoedheid
van eiseres en haar vermogen om een
maandelijkse onderhoudsbijdrage te betalen van 12.500 frank en van 25.000 frank
bij gebreke van haar zuster afleidt uit de
enkele vaststelling dat eiseres voorgesteld heeft de onverdeelde aandelen van
een bouwvallig en onbewoonbaar pand af te
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kopen voor een onbepaald bedrag; het bestreden vonnis aldus uit de door hem vastgestelde feiten een gevolgtrekking heeft afgeleid die op grond van die feiten geenszins
kan worden verantwoord; het bestreden
vonnis aldus het wettelijk begrip vermoeden miskent (schending van de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) :
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doordat het bestreden vonnis eiseres, in
solidum met verweerster, veroordeelt om
aan verweerder qualitate qua het maandelijks bedrag van 25.000 frank te betalen met ingang van 25 mei 1992, en voor
recht zegt dat eiseres en verweerster het
definitieve bedrag waartoe zij zijn veroordeeld onder elkaar bij helften moeten verdelen, op grond "dat een onderhoudsschuld
weliswaar niet als ondeelbaar kan worden beschouwd en de schuldenaars niet
hoofdelijk gehouden zijn, aangezien hun
schuld een persoonlijk karakter draagt,
maar dat moet worden opgemerkt dat de
behoeften van de te helpen persoon niet
veranderen met het aantal personen op wie
hij een beroep kan doen, zodat, wanneer
een van hen in gebreke blijft, de anderen
meer moeten betalen; dat aldus de beslissing waarbij ieder voor het geheel en de een
bij gebreke van de ander wordt veroordeeld, verantwoord is",

Overwegende dat eiseres aan het bestreden vonnis een miskenning van
het wettelijk begrip "feitelijk vermoeden" verwijt, nu het uit de omstandigheid dat eiseres voorgesteld heeft de
onverdeelde aandelen af te kopen van
de overige medeeigenaars van het
pand, waarvan de onderhoudsgerechtigde het vruchtgebruik bezat,
afleidt dat eiseres bemiddeld genoeg
was om een onderhoudsbijdrage te betalen van 12.500 frank per maand of
van 25.000 frank, bij gebreke van haar
terwijl krachtens artikel 208 van het
zuster;
Burgerlijk Wetboek '1evensonderhoud
Overwegende dat luidens artikel slechts wordt toegestaan naar verhou1353 van het Burgerlijk Wetboek ver- ding van de behoeften van hem die het vormoedens die niet bij de wet zijn inge- dert en van het vermogen van hem die het
steld, worden overgelaten aan het oor- verschuldigd is"; de onderhoudsschuld wedie verhouding, een wezenlijk perdeel en aan het beleid van de rechter; gens
soonlijk karakter draagt; wanneer verschilDat in de gevallen waarin het be- lende schuldenaars onderhoudsplichtig zijn
wijs door vermoedens wettelijk is toe- krachtens artikel 205 van het Burgerlijk
gelaten, de rechter de bewijswaarde Wetboek, de schuld onder hen wordt verdeeld volgens het vermogen van ieder van
van de vermoedens waarop hij zijn be- hen
en met inaanmerkingneming van het
slissing grondt, in feite beoordeelt;
door de medeschuldenaars verschuldigde
Dat het Hof enkel nagaat of de rech- aandeel; iedere schuldenaar derhalve enter het begrip "feitelijk vermoeden" kel tot beloop van zijn eigen deel kan woraangesproken; mevr. De J onghe te deniet heeft miskend en, meer bepaald, den
zen de vordering tot onderhoud had
ofhij uit de door hem vastgestelde fei- ingesteld tegen haar beide dochters; ieten geen gevolgtrekkingen heeft afge- der van heiden slechts voor haar eigen deel
leid die op grond van die feiten geens- kon worden aangesproken; het bestreden
vonnis derhalve eiseres niet kon veroordezins kunnen worden verantwoord;
len tot betaling van het totale maandeOverwegende dat, te dezen, het be- lijks bedrag van 25.000 frank, dat valstaan van een mogelijk verband tus- gens het bestreden vonnis verantwoord was
sen de door de appelrechter vastge- door de omvang van de lasten van mevr. De
stelde feiten en de door hem daaruit Jonghe; het bestreden vonnis derhalve de
afgeleide gevolgtrekking niet kan wor- artikelen 205 en 208 van het Burgerlijk
den uitgesloten; dat de betekenis die Wetboek schendt:
hij eraan geeft door hem wordt beoordeeld;
Overwegende dat artikel 208 van
Dat het middel niet kan worden het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat levensonderhoud slechts wordt toegeaangenomen;
staan naar verhouding van de behoefOver het vierde middel : schending van de ten van hem die het vordert en van
artikelen 205 en 208 van het Burgerlijk het vermogen van hem die het verWetboek,
schuldigd is;
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Dat, bijgevolg, in het geval dat er
verschillende gegoede schuldenaars in
dezelfde graad zijn, de schuldeiser van
ieder van hen slechts zijn eigen deel
kan vorderen, met inaanmerkingneming van het levensonderhoud dat de
overige wettelijke schuldenaars, ongeacht of ze al dan niet in het geding
zijn, in staat zijn te betalen;
Dat het bestreden vonnis, nu het eiseres in solidum met verweerster veroordeelt om aan verweerder qualitate qua het maandelijks bedrag van
25. 000 frank te betalen met ingang
van 25 mei 1992, de in het middel
aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiseres, in solidum met verweerster, veroordeelt om aan verweerder qualitate
qua het maandelijks bedrag van
25.000 frank te betalen met ingang
van 25 mei 1992 en uitspraak doet
over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten en
houdt de overige helft aan voor uitspraak door de feitenrechter; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdende in hager beroep.
16 maart 1995 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal-Advocaten :mrs.
Kirkpatrick en Gerard.
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1o GEMEENSCHAP EN GEWEST RECHTSOPVOLGING IN DE RECHTEN EN VERPLICHTIGEN VAN DE STAAT- HANGENDE EN
TOEKOMSTIGE GERECHTELIJKE PROCEDURES - JEUGDBESCHERMING.

313

2° JEUGDBESCHERMING -

GEMEENSCHAP EN GEWEST- RECHTSOPVOLGING IN
DE RECHTEN EN VERPLICHTIGEN VAN DE
STAAT- HANGENDE EN TOEKOMSTIGE GERECHTELIJKE PROCEDURES.

3° DAGVAARDING- DAGVAARDING VAN DE
STAAT- VOORWERP VAN HET GESCHIL- BEVOEGDHEID VAN DE MINISTER- INDEPLAATSSTELLING - RECHTSOPVOLGING VAN DE
STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN.

4o GEMEENSCHAP EN GEWEST RECHTSOPVOLGING IN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE STAAT- DAGVAARDING.

1o en 2° De gemeenschappen zijn bevoegd
voor de jeugdbescherming en nemen de
rechten en verplichtingen van de Staat
over, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende
en toekomstige gerechtelijke procedures.
(Art. 5, § 1, II, 6°, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980,
gew. bij de wet van 8 aug. 1988 en art.
61, § 1, Bijzondere wet van 16 jan. 1989.)
3° en 4 o Art. 705 Ger. W regelt de verhoudingen tussen de ministeriele departementen van de Staat en heeft geen betrekking op de rechtsopvolging van de
gemeenschappen en gewesten in de reckten en verplichtingen van de Staat (1).
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. JUSTITIE
T.DANNAU)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0235.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat het openbaar ministerie ambtshalve tegen het cassatieberoep heeft opgeworpen, in zoverre
het tegen Sibiet en tegen de Franse
Gemeenschap is gericht en waarvan
(1} Zie Cass., 14 juni 1991, A.R. nrs. 69757037 (A.C., 1990-91, nr. 529).
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overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven:
Overwegende dat er, enerzijds, voor
de feitenrechter geen geding aanhangig was tussen eiser en Gaston Sibiet en het arrest ten voordele van de
ene en ten nadele van de andere geen
veroordeling uitspreekt;
Overwegende dat, anderzijds, de
Franse Gemeenschap geen partij was
in de bestreden beslissing;
Overwegende ten slotte dat uit de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, niet blijkt dat het cassatieberoep werd betekend aan Gaston Sibiet en aan de Franse Gemeenschap
en dat zij werden gedagvaard om voor
het Hof te verschijnen;
Dat het middel van niet-ontvarikelijkheid gegrond is;
Over het middel : schending van artikel 59bis van de Grondwet (gewijzigd op 24
december 1970, 17 juli 198.0 en 15 juli
1988), en inzonderheid van artikel 59bis,
§ 2 en 2bis zoals zij luidden v66r 17 februari 1994 (thans, artikelen 127, § 1, en
128, § 1, in de versie van 17 februari 1994),
van artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 augustus 1980, als gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 8 augustus 1988,
van de artikelen 61, § 1, en 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten en van artikel 705 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging van
het vonnis, verweersters rechtsvordering
ontvankelijk en gegrond verklaart en eiser ertoe veroordeelt om haar in hoofdsom 50.497 frank schadevergoeding te betalen wegens de fout die hij zou hebben
begaan: "door, ten tijde van de feiten, niet
de nodige maatregelen te nemen om te beletten dat een gevaarlijke delinkwent ontsnapt uit de instelling waar de jeugdrechter hem heeft geplaatst", op grond dat:
"indien de Belgische Staat een gesloten instelling ter beschikking van de jeugdrechter had gesteld waar bijzondere bewakingsmaatregelen gelden zowel in het belang van
de samenleving als van de minderjarige,
het ongeval niet zou zijn gebeurd aangezien het niet is veroorzaakt door een fout
bij het besturen van een voertuig, maar omdat de minderjarige trachtte te ontkomen
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aan zijn aanhouding door de politie; dat de
Belgische Staat de maatregelen van de
jeugdrechter moet doen uitvoeren om te beletten dat een minderjarige zijn gezondheid of zijn leven in gevaar brengt en de
openbare orde emstig verstoort; dat de Belgische Staat, door aan de jeugdrechter, die
met het geval E.S. is belast, niet de noodzakelijke middelen te geven om te vermijden dat die minderjarige stelselmatig ontsnapt, een fout heeft begaan die een
rechtstreeks oorzakelijk verband vertoont
met de schade waarvoor mevrouw Dannau vergoeding kan vragen" en dat : "de
Belgische Staat betoogt dat hij ten tijde van
de feiten niet bevoegd was om zijn
inspanningsverbintenis uit te voeren; dat
de Belgische Staat, als hij van oordeel is
dat hij niet meer belast is met het strafbeleid en dat hij de Franse Gemeenschap
de passende middelen heeft gegeven om
zijn opdracht uit te voeren, de Franse Gemeenschap in gedwongen tussenkomst had
dienen op te roepen om haar de mogelijkheid te bieden over die zaak debat te voeren; dat het hof (van beroep) niet bevoegd
is om de Belgische Staat te dwingen een
partij, die niet in het geding is, te dagvaarden noch laatstgenoemde tot vrijwillige tussenkomst te veroordelen; dat het eventuele geschil tussen die partij en de
Belgische Staat niet tot de bevoegdheid van
het hof (van beroep) behoort, zodat geen rekening hoeft te worden gehouden met het
argument uit artikel 61, § 1, van de wet
van 16 januari 1989 dat een op het proces afwezige partij in het geding brengt;
dat, bovendien, in dit geval waarin de Belgische Staat wordt verplicht de minister te
dagvaarden van een ander dan het in het
geding zijnde departement, artikel 705 van
het Gerechtelijk Wetboek moet worden toegepast; dat in een rechtsstaat dat artikel
niet op beperkende wijze uitgelegd hoort te
worden, de finaliteit ervan is immers dat
een prive-persoon, die de aansprakelijkheid van de overheid in het geding brengt,
niet de mogelijkheid wordt ontnomen om,
wegens de wijzigingen van de bevoegdheden van die overheid, binnen een redelijke termijn zijn rechten te doen gelden",

terwijl, eerste onderdeel, zoals eiser zowel in zijn conclusie voor het hof (van beroep) als in zijn verzoekschrift van hoger
beroep betoogde: "artikel5, § 1, II, 6°, van
de bijzondere wet tot hervorming der instellingen als gewijzigd bij artikel2 van de
wet van 8 augustus 1988, de Gemeenschappen de bevoegdheid inzake jeugdbescherming heeft toegekend; de organisatie van de Fraipont-instelling bijgevolg tot
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de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoort; artikel 61, § 1, van de wet
van 16 januari 1989 voorschrijft : 'De Gemeenschappen en Gewesten nemen de
rechten en verplichtingen van de Staat over
die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet
van 8 augustus 1988 tot wijziging van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van
de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures', de Belgische Staat dus
buiten de zaak moet worden gesteld"; de
Gemeenschappen en Gewesten in eisers
rechten en verplichtingen treden voor de
hen overgedragen bevoegdheden, met inbegrip van de hangende procedures, ten gevolge van een juridische ingreep, die in de
wet van 16 januari 1989 uitdrukkelijk is
bepaald en die bij haar inwerkingtreding op
1 januari 1989 automatisch uitwerking
krijgt (artikel 82), ongeacht elke vordering tot hervatting van geding of tot vrije
of gedwongen tussenkomst, die door een
van de partijen wordt ingesteld; daaruit
volgt dat het arrest, door eiser te veroordelen tot uitvoering van verbintenissen die
bij de wet van 8 augustus 1980 aan de
Franse Gemeenschap zijn overgedragen,
het geheel van de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
tweede onderdeel, artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek uitsluitend de betrekkingen tussen de verschillende ministeriele departementen van de Staat regelt en
de wijze waarop een ministerieel departement zich in de plaats kan stellen van een
ander in de zaak betrokken departement
voor een geschil dat niet tot zijn bevoegdheid behoort; het geen betrekking heeft op
de rechtsopvolging van de gemeenschappen en gewesten in de rechten en verplichtingen van de Belgische Staat, inzonderheid met toepassing van artikel 61, § 1, van
de wet van 16 januari 1989; daaruit volgt
dat het arrest, door te beslissen dat eiser,
met toepassing van artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek, de Franse Gemeenschap hoorde te dagvaarden opdat zij zich
in het geschil in zijn plaats zou stellen, genoemd artikel 705 schendt;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser ten aanzien van verweerster veroordeelt; dat het arrest oordeelt dat
eiser een fout heeft begaan die een
rechtstreeks oorzakelijk verband ver-
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toont met de schade waarvoor verweerster vergoeding vraagt, doordat
hij de jeugdrechter, die met de zaak
E.S. is belast, niet de nodige middelen geeft om te beletten dat die minderjarige stelselmatig ontsnapt;
Overwegende dat artikel5, § 1, II,

6", van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8
augustus 1988, de bevoegdheid inzake jeugdbescherming aan de gemeenschappen heeft overgedragen;
Dat, ingevolge artikel61, § 1, van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, deze
de rechten en de verplichtingen van de
Staat overnemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen, met
inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende
en toekomstige gerechtelijke procedures;
Dat het arrest, door eiser te veroordelen wegens verplichtingen die bij de
wet van 8 augustus 1980, gewijzigd bij
de wet van 8 augustus 1988, aan de
Franse Gemeenschap zijn overgedragen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 705, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de Staat
wordt gedagvaard aan het kabinet van
de minister tot wiens bevoegdheid het
onderwerp van het geschil behoort en
dat de minister die in de zaak betrokken is niet mag betwisten dat het
voorwerp van het geschil tot de bevoegdheid van zijn departement behoort, tenzij hij tevens de betrokken
minister in zijn plaats stelt;
Dat die wetsbepaling de verhoudingen tussen de ministeriele departementen van de Staat regelt en geen
betrekking heeft op de rechtsopvolging
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van de gemeenschappen en gewesten in de rechten en verplichtingen
van de Staat, inzonderheid ingevolge
voormeld artikel 61, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989;
Dat het arrest, door te beslissen dat
de Staat, met toepassing van artikel
705 van het Gerechtelijk Wetboek, de
Franse Gemeenschap in gedwongen
tussenkomst hoorde te dagvaarden opdat zij zich in zijn plaats in het geding zou stellen, die wetsbepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser ten aanzien van verweerster
veroordeelt en hem in de helft van de
kosten veroordeelt; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
16 maart 1995- 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
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tuerende derde dient te worden gedaan
en, niettegenstaande elke andersluidende
overeenkomst, als bevrijdend geldt voor de
schuldenaar tegenover de schuldeiser,
strekt ertoe de Zener te beschermen en belet dat de geldschieter de bevrijdende werking van betalingen aan de rechtsgeldig aangestelde tussenkomende partij om
welke reden ook zou betwisten. (Art. 28,
K.B. nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op
de ondernemingen van hypothecaire leningen.) (1) (2)
(DE LONGIE E.A. DENYS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0066.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikelen 1134, 1319, 1320, 1322,
1984, 1985, 1987, 1988, 1989 van het Burgerlijk Wetboek, en 28 van het koninklijk
besluit nummer 225 van 7 januari 1936 tot
reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de
ondernemingen van hypothecaire leningen,
doordat het bestreden arrest de vordering van eerste en tweede verweersters tegen derde verweerster, met als voorwerp de
gerechtelijke doorhaling van een hypothecaire inschrijving, verwerpt, en de tegenvordering van derde verweerster tegen eerste en tweede verweersters, ertoe strek-

Nr. 155
2e KAMER -

17 maart 1995

BANKWEZEN, KREDIETWEZEN,
SPAARWEZEN - KREDIETVERRICHTINGEN -ART. 28 KB. NR 225 VAN 7 JANUARI 1936
- BETALING OF STORTING AAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJ OF AAN DE RECONSTITUERENDE DERDE - BEVRIJDENDE WERKING.

De betaling of starting die krachtens art. 28
K.B. nr. 225 van 7 januari 1936, aan de
tussenkomende partij of aan de reconsti-

(1) Het O.M. concludeerde tot de verwerping
van de voorziening op grond dat art. 28 K.B. nr.
255 van 7 jan. 1936 geen afbreuk doet aan de
rechtsbescherming die de minde:rjarige in het kader van de voogdijrekening geniet en niet uitsluit dat overeenkomstig art. 61, eerste lid, van
de Hypotheekwet, waarvan de schending niet
werd aangevoerd, de ontlener verplicht kan worden een tweede maal te betalen.
(2) De nieuwe wet van 4 aug. 1992 op het hypothecair krediet verbiedt het gebruik van de
techniek van de reconstitutie door eenvoudige kapitalisatie van de reconstitutiestortingen en de reglementering van het K.B. nr. 225 inzake de lening met tussenkomst werd weggelaten.
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kende te horen zeggen voor recht welke be- talingen aan te wenden tot reconstitutie
dragen laatstvermelden aan eerstvermelde van het kapitaal. De betalingen tot reconverschuldigd blijven, inwilligt, en deze uit- stitutie van het kapitaal door de schuldespraak aan eiseressen gemeen verklaart, op naar aan de tussenkomende partij brengrand van de volgende overwegingen : "De gen geen overeenstemmende bevrijding
betalingen door de ontleners verricht voor tegenover de schuldeiser mee. Zij worden
de reconstructie van het kapitaal bren- door de tussenkomende partij niet ontvangen geen onmiddellijke overeenstemmende gen als lasthebber van de schuldeiser. Anbevrijding tegenover de geldschieters mee ders is het wanneer de tussenkomende par(art. 2 K.B. nr. 225 dd. 7 januari 1936). tij rentebetalingen of terugbetalingen van
Slechts de rentebetaling (art. 26) of een ver- kapitaal ontvangt. Dit kan enkel wanvroegde terugbetaling van kapitaal (art. 28) neer zulks uitdrukkelijk in de akte van vesaan de tussenkomende partij, wanneer deze tiging van de lening is voorzien. Alsdan
krachtens de akte van vestiging van le- treedt de tussenkomende partij op ingening aan de tussenkomende partij moe- volge machtiging door de schuldeiser, en is
ten worden betaald, bevrijden de schulde- zij tegenover deze geen derde. In voorkonaar tegenover de schuldeiser. De mend geval bevrijden deze betalingen aan
betalingen door de schuldenaar verricht in de tussenkomende partij de schuldenaar
het reconstitutiefonds zijn geen rente- (art. 26 en 28), zoals de betalingen aan een
betalingen, noch terugbetalingen van het lasthebber gelden als betaling gedaan aan
ontleend kapitaal, maar stortingen be- de lastgever. Een dergelijk beding in de
stemd voor latere gehele of gedeeltelijke te- leningsakte is een lastgeving. De art. 26 l:m
rugbetaling van het kapitaal op die tijd- 28 van voormeld K.B. houden de bevestistippen en onder die voorwaarden die bij ging in dat de gemeenrechtelijke regels inhet contract ofbij de wet zijn voorzien (art. zake lastgeving op dergelijke betalingen
2, b). Wanneer het gereconstitueerd kapi- van toepassing zijn en beschermen de
taal opeisbaar wordt en de reconstitutie is schuldenaar tegen misbruiken door deze
geschied door een tussenkomende partij gemeenrechtelijke regels, m.b.t. de bevrijdan is de schuldenaar wat dit gereconsti- ding van de schuldenaar door betaling aan
tueerd kapitaal betreft tegenover de schuldeiser bevrijd wanneer, en in de mate de lasthebber van de schuldeiser, dwinwaarin, het gereconstitueerd kapitaal aan gend van toepassing te verklaren, niettede schuldeiser wordt gestort. Gebeurt dit genstaande alle andersluidende overeenniet dan blijft de schuldenaar tegenover de komst. (. .. )Art. 2 van de leningsakten dd.
schuldeiser, die in de rechten van de schul- 10.12.1975 bepaalt dat de schuldeiser aan
denaar tegenover de tussenkomende par- de tussenkomende partij onherroepelijk last
tij wordt gesubstitueerd, gehouden om de geeft om in haar naam en voor haar rekesommen terug te betalen die deze niet heeft ning ervoor te zorgen dat de ontleners alle
kunnen invorderen, nadat de schuldeiser door hen aangegane verbintenissen stipt
alle rechtsmiddelen tegenover de tussen- naleven. Tevens ontzeggen de geldschiekomende partij heeft uitgeput (art. 15, al. ters zich daarbij het recht enige betaling
8 en al. 9, van voormeld K.B.). De hypo- van de ontleners rechtstreeks te ontvanthecaire waarborg aan de schuldeiser toe- gen zonder schriftelijke toelating van de
gestaan dekt deze verplichting van de tussenkomende partij. Deze bedingen, valschuldenaar (art. 15, laatste alinea, van gens welke alle betalingen aan de tussenvoormeld K.B.). Nu (derde en vierde ver- komende partij dienen te geschieden, ook
weerders) nog geen terugbetaling van het de rentebetalingen en de terugbetalingen
gereconstitueerd kapitaal bekwamen, blijft van kapitaal, maken een lastgeving uit. (. .. )
de hypothecaire inschrijving deze terug- Naar luid van art. 61, lid 1, Hypotheekbetaling waarborgen. De doorhaling kan wet mag de voogd, zonder bijstand van de
niet worden bevolen. De tussenkomende toeziende voogd, geen betaling ontvangen
partij is de partij, al dan niet van niet opeisbare kapitalen of van schuldmedeverbonden tegenover de schuldeiser, vorderingen met tijdsbepaling die eerst na
aan wie de schuldenaar stortingen doet tot de meerderjarigheid van de pupil zullen
reconstitutie van het kapitaal (artt. 2, b, en vervallen. Daaronder moeten worden ver3 van voormeld K.B.). De schuldeiser is een staan alle onverwachte kapitaalinkomsten
derde tegenover deze tussenkomende par- waarmede geen rekening kon worden getij wat betreft de verbintenis van de schul- houden bij de vaststelling van de wettedenaar tegenover de tussenkomende par- lijke hypotheek (. .. ). De betaling dd.
tij om aan deze betalingen te doen en de 27.09.1982 is, als vervroegde terugbetaverbintenissen van deze laatste om deze be- ling van een schuldvordering die volgens de
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leningsakte eerst in 2000, na de meerderjarigheid van Laurence Aerens, opeisbaar
werd, een onverwachte kapitaalinkomst.
Waar de voogdes geen vervroegde terugbetaling kon ontvangen zonder bijstand van
de toeziende voogd kon zij evenmin zonder deze bijstand geldig volmacht geven om
dergelijke vervroegde terugbetaling te ontvangen. Voor de geldigheid van de lastgeving is vereist dat de lastgever zelf bekwaam is om de handelingen te verrichten
waarmede de lasthebber wordt belast. De
vervroegde terugbetaling van kapitaal door
(verweersters) aan de NV Hypotheekkas
Continental is niet tegenstelbaar aan LaurenceAerens. Zij bevrijdt (verweersters) tegenover haar niet",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 28 van
het Koninklijk Besluit nummer 225 van 7
januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de
controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen bepaalt dat de terugbetaling van het geleende kapitaal, die door
de schuldenaar krachtens een beding in de
akte van lening aari de tussenkomende partij moet worden verricht, niettegenstaande
elk andersluidend beding bevrijdend is voor
de schuldenaar jegens de schuldeisers; de
clausule in de akte van lening, waarin bepaald wordt dat de schuldenaar de terugbetaling van het geleende kapitaal aan de
tussenkomende partij dient te verrichten, niet als een overeenkomst van lastgeving tussen de schuldeiser en de tussenkomende partij, in de zin van artikel1984
van het Burgerlijk Wetboek, kan worden
aangemerkt, en evenmin als het bewijs van
het bestaan van zulke overeenkomst kan
worden beschouwd; het de schuldenaar toegestaan, en hij zelfs verplicht is aan de tussenkomende partij te betalen, niet omdat
laatstvermelde de lasthebber van de schuldeiser zou zijn, doch op grond van de bepaling van artikel 28 voormeld zelf; het bestreden arrest derbalve, door, nate bebben
overwogen dat de voogd overeenkomstig artikel61, eerste lid, van de Hypotheekwet
niet zonder bijstand van de toeziende voogd
de vervroegde terugbetaling van bet kapitaal van een lening in ontvangst kan nemen, te beslissen dat de voogd, zonder bijstand van de toeziende voogd, evenmin een
lasthebber kan aanstellen om bedoelde betalingen in naam en voor rekening van de
pupil in ontvangst te nemen, op grond van
de overwegingen : "Waar de voogdes geen
vervroegde terugbetalingen kon ontvangen zonder bijstand van de toeziende voogd
kon zij evenmin zonder deze bijstand geldig volmacht geven om dergelijke ver-
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vroegde terugbetaling te ontvangen. Voor de
geldigbeid van de lastgeving is vereist dat
de lastgever zelf bekwaam is om de handelingen te verrichten waarmede de lastbebber wordt belast", bet beding, luidens
hetwelk de schuldenaar verplicht is het geleende kapitaal aan de tussenkomende partij terug te betalen, als een lastgeving, ten
minste het bewijs van het bestaan van een
lastgeving, beschouwt, en aldus aan dit beding een gevolg toekent dat het wettelijk
tussen de schuldeiser en de tussenkomende
partij, of ten aanzien van de scbuldenaar,
niet heeft, zodat bet de verbindende kracht
ervan miskent (schending van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek), van de akte
die het beding bevat een interpretatie geeft
die onverenigbaar is met de daarin gebruikte bewoordingen en zodoende de bewijskracbt ervan scbendt (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek), en de andere in het middel vermelde wettelijke bepalingen scbendt;

tweede onderdeel, artikel28 van het Koninklijk Besluit nummer 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de
controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen bepaalt dat de terugbetaling van bet geleende kapitaal, die door
de schuldenaar krachtens een beding in de
akte van lening aan de tussenkomende partij moet worden verricbt, niettegenstaande
elk andersluidend beding bevrijdend is voor
de schuldenaar jegens de schuldeiser; uit
deze bepaling volgt dat de schuldenaar uit
kracht van de wet de vervroegde terugbetaling van het geleende kapitaal op bevrijdende wijze aan de in de akte van lening
genoemde tussenkomende partij verricbt,
in geval door een clausule van deze akte
wordt voorgescbreven dat zulke betaling
aan de tussenkomende partij dient te gescbieden, en zulks ongeacbt de rechtsgeldigheid van de aanstelling van de tussenkomende partij, en ongeacbt de eventuele
ontstentenis van bevoegdheid van de partij, die blijkens de vermeldingen van de
akte van lening de tussenkomende partij
beeft aangesteld, om zelf bedoelde vervroegde terugbetaling in ontvangst te nemen; het bestreden arrest derbalve, door,
na te hebben overwogen dat de voogd overeenkomstig artikel61, eerste lid, van de
Hypotbeekwet niet zonder bijstand van de
toeziende voogd de vervroegde terugbetaling van bet kapitaal van een lening in ontvangst kan nemen, te beslissen dat de
voogd, zonder bijstand van de toeziende
voogd, evenmin een lastbebber kan aanstellen om bedoelde betalingen in naam en
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voor rekening van de pupil in ontvangst te
nemen, op grond van de overwegingen :
"Waar de voogdes geen vervroegde terugbetalingen kon ontvangen zonder bijstand
van de toeziende voogd kon zij evenmin
zonder deze bijstand geldig volmacht geven om dergelijke vervroegde terugbetaling te ontvangen. Voor de geldigheid van
de lastgeving is vereist dat de lastgever zelf
bekwaam is om de handelingen te verrichten waarmede de lasthebber wordt belast", en dientengevolge te beslissen dat de
vervroegde terugbetaling van het geleende
kapitaal aan de NV Hypotheekkas Continental als tussenkomende partij, die blijkens de vermeldingen van de akte van lening, verleden voor eiser op 10 december
1975, door de schuldeiser daartoe was aangesteld, niet bevrijdend was voor eerste en
tweede verweersters, artikel 28 van het Koninklijk Besluit nummer 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de
controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat : 1. Elisabeth Denys en Sonja
Huytebroeck, bij twee akten van 10
december 1975 verleden voor de
rechtsvoorganger van de eiseressen,
900.000 frank geleend hebben van
Laurence Aerens, vertegenwoordigd
door haar voogdes, 300.000 frank van
Eugene Lannoo en 50.000 frank van
de N.V. Hypotheekkas Continental;
2. de N.V. Hypotheekkas Continental als tussenkomende partij optrad in
de zin van het K.B. nr. 225 van 7 januari 1936 en de leners zich verbonden om het kapitaal bij haar te reconstitueren; 3. de leningsakten het
beding inhielden dat de schuldeiser
aan de tussenkomende partij onherroepelijk last gaf om ervoor te zorgen dat de leners alle door hen aangegane verbintenissen stipt naleefden
en de verplichting inhielden alle betalingen aan de tussenkomende partij te doen; 4. het bedrag van de lening op 27 september 1982, dit is voor
de meerderjarigheid van Laurence
Aerens en voor de normale vervaldatum die in het jaar 2000 viel, dit is na
de meerderjarigheid van Laurence
Aerens, aan de tussenkomende par-
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tij vervroegd werd terugbetaald nadat het onroerend goed van de verweersters 1 en 2, waarop een
inschrijving was genomen, op 23 september 1982 was verkocht; 5. de tussenkomende partij failliet werd verklaard zonder dat Eugene Lannoo en
Laurence Aerens het hen toekomende
bedrag ontvingen;
Overwegende dat, krachtens artikel 28 van het koninklijk besluit
nr. 225 van 7 januari 1936, wanneer in
geval van gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het geleende kapitaal, de betaling van de overeenkomstig artikelen 16 en 17 te storten som
of van de in de artikelen 18 en 22 bedoelde storting, uit kracht van de akte
van vestiging der lening of van
kredietopening, aan de tussenkomende
partij of aan de reconstituerende derde
dient gedaan, deze betaling of starting, niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst, als bevrijdend geldt voor de schuldenaar
tegenover de schuldeiser;
Dat die wetsbepaling inzonderheid
ertoe strekt de lener te beschermen die
krachtens de akte toegelaten terugbetalingen doet aan een door de overheid gecontroleerde tussenkomende
partij, en belet dat de geldschieter de
bevrijdende werking van betalingen
aan de rechtsgeldig aangestelde tussenkomende partij om welke reden ook
zou betwisten;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de vervroegde terugbetaling van het kapitaal de leners niet
heeft bevrijd;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste onderdee! niet tot ruimere cassatie leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten aanzien van de eiseressen uitspraak doet
over de rechten van Laurence Aerens
tegen Elisabeth Denys en Sonja Huytebroeck, over de doorhaling van de
hypothecaire inschrijving genomen ten
voordele van Laurence Aerens en uitspraak doet over de kosten "van de
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procedure in tussenkomst en bindendverklaring"; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
17 maart 1995 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal Advocaten : mrs. Nelissen Grade en
Hutzler.

Nr. 156

van de eiser de schade of de ongemakken veroorzaken (1). (Art. 584, eerste lid,
Ger.W.)
2° en so De rechter die een vordering in kort
geding afwijst wegens gebrek aan urgentie, hoeft niet nader te antwoorden op de
niet dienend geworden middelen van de
eiser (2). (Artt. 97 Gw. en 584, eerste lid,
Ger.W.)
(VAN SCHOOR T. STAD VILVOORDE E.A.)

ARREST

(A.R. nr. C.9S.0204.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Nr. 156
1e

KAMER -

17 maart 1995

1° KORT GEDING- SPOEDEISEND GEVAL
- HOUDING VAN DE ElSER- BEOORDE·
LINGSMACHT VAN DE RECHTER- ART. 584,
EERSTE LID, GER W.

2° KORT GEDING- VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEVOEGDHEID IN SPOEDEISEND GEVAL- OMYANG VAN DE MOTIVERINGSPLICHT- GEBREK
AAN URGENTIE- NIET DIENENDE MIDDELEN.

so

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- VORDERING IN KORT GEDING- OMVANG VAN DE MOTIVERINGSPLICHT
- GEBREK AAN URGENTIE- NIET DIENENDE
MIDDELEN.

1o Betreffende de vraag of een zaak spoed-

eisend is beschikt de rechter in kort
geding over een ruime feitelijke beoordelingsmacht en, in juiste mate, over de
grootste vrijheid; hij vermag te oordelen dat een geval niet spoedeisend is indien de al dan niet rechtmatige daden

Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 97, van de Grandwet, 584, 10S9 en 1042, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van
15 juli 1970,
doordat het bestreden arrest van hervorming de vordering van eiseres om
tweede verweerster en bij gebreke van
tweede verweerster, eerste verweerster te
veroordelen om aile huisvuilniszakken, zonder onderscheid, die sedert weken door eiseres gedeponeerd werden op het voetpad van haar woning, Opperveldlaan, 18 te
Vilvoorde, weg te halen, alsmede alle huisvuilzakken die in de toekomst door eiseres op haar voetpad zullen buitengezet worden, op te halen, onder verbeurte van een
dwangsom van 1.000 fr. per zak en per dag
vertraging, ongegrond verklaart op grond
"dater urgentie is in de zin van art. 584, lid
1, Ger.W., telkens wanneer de vrees voor
een schade van een bepaalde omvang of
voor ernstige ongemakken het nemen van
een onmiddellijke beslissing wenselijk
maakt; dat het feit dat het huisvuil niet
(1) Zie Cass., 13 sept. 1990, A.R. nr. 8533 (A C.,
1990-91, nr. 22). MARcHAL, P., Les referes, Repertoire notarial, T. XV, Matieres diverses, Livre
XXIV, Larcier, 1992, 50, nr. 16.
(2) Zie Cass., 9 mei 1994, A.R. Nr. S.93.0155.N
(A. C., 1994, nr. 226). R.AEs, S., De toepassing van
het recht door de rechter in kart geding, R. Cass.,
1993 (167), nr. 17.

========~L
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Ianger wordt opgehaald en de huisvuilzakken zich blijven opstapelen op de stoep ongetwijfeld niet aileen zorgt voor ongemakken in hoofde van de betrokken inwoner
van de stad Vilvoorde, maar tevens van
aard is om schade te berokkenen; dat immers aldus niet aileen de hygiene in het gedrang komt, maar tevens het risico op ongevallen bestaat; dat evenwel uit het
feitenrelaas hiervoor duidelijk blijkt dat (eiseres) deze toestand van urgentie zelfin het
Ieven heeft geroepen door, afgaand op een
gerechtelijke beslissing waaruit zij geen
rechten kon putten, zonder meer over te
schakelen op het gebruik van andere vuilniszakken; dat uit haar vroeger optreden
blijkt dat zij, zonder onoverkomelijke kosten of ongemakken, verder de voorgeschreven vuilniszakken kon gebruiken in afwachting van een eventuele uitspraak door
de bodemrechter indien zij van oordeel was
dat haar rechten werden gekrenkt door
(verweersters); dat (eiseres) uiteraard zelf
de gevolgen dient te dragen van haar 'opportunistische' houding; dat in die omstandigheden (eiseres) zich niet kan beroepen
op de urgentie en haar vordering als ongegrond dient afgewezen",

terwijl de rechter in kort geding rekening mag houden met de houding van de
eiseres bij de beoordeling van de urgentie; dat de rechter in kort geding de vordering van de eiseres als ongegrond mag afwijzen wanneer de urgentie veroorzaakt
wordt door de eiseres, op voorwaarde dat
die houding onrechtmatig of onwettelijk
was; dat hij de vordering niet mag afwijzen wanneer de houding van de eiseres volkomen rechtmatig of wettelijk was en
slechts een reaktie was op een onwettelijke verplichting, ook al werd de urgentie veroorzaakt door die rechtmatige ofwettelijke reaktie; dat eiseres in haar
appelconclusies uitdrukkelijk staande hield
dat de door verweersters opgelegde verplichting om uniforme Incovo huisvuilzakken te gebruiken die verkocht worden door
een intercommunale tegen een verplichte
prijs van 10 fr. per zak waarin een belangrijke taks vervat is, onwettelijk is vermits deze verplichting in strijd is met de artikelen 110 en 113 van de Grondwet, 25 van
de wet van 22 december 1986 betreffende
de intercommunales, 50 van het decreet
van 14 december 1789, 3 van titel XI van
het decreet van 16-24 april 1790, 135 en
244 van de Gemeentewet, 1 van het koninklijk besluit van 31 december 1960 houdende bijzondere bepalingen inzake de weghaling van huisvuil, 28 van het decreet van
de Vlaamse Raad van 2 juli 1981 betref-
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fende de behandeling van a:fval, 2.1.12 van
het algemeen politiereglement van Vilvoorde v66r de wijziging bij het reglement
van 5 maart 1990, 2 en 4 van het Bijzonder reglement van de gemeente Vilvoorde
betreffende de ophaling van afval, 30, 36,
90 en 92 van het E.E.G.-Verdrag en met het
algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"
(zie de appelconclusie van eiseres, pag. 10
tot en met 17, pag. 26, randnr. 3.6 e.v., pag.
27 tot en met 29 en de aanvuilende appelconclusie van eiseres, pag. 16, litt. D, 17, 19
en 20); dat het bestreden arrest op dit uitdrukkelijk verweer niet geantwoord heeft
(schending van art. 97 Grondwet); dat het
gebruik van andere vuilniszakken dan de
uniforme Invoco-huisvuilniszakken valgens dit verweer niet onrechtmatig of onwettelijk was; dat het bestreden arrest, zonder dit verweer te onderzoeken en te
weerleggen, niet wettelijk kon beslissen dat
eiseres zich niet kan beroepen op de urgentie omdat zij die urgentie zelf in het Ieven geroepen had door het gebruik van andere vuilniszakken; dat het bestreden
arrest immers niet vaststelt dat dit gebruik onrechtmatig of onwettelijk was, hetgeen door eiseres uitdrukkelijk ontkend en
weerlegd werd (schending van de art. 584,
1039, Ger.W. en voor zoveel als nodig van
art. 1042 Ger.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres huisvuil op de stoep
plaatste en dat verweerster sub 2 weigerde die huisvuilniszakken op te halen omdat die zakken niet in overeenstemming waren met het gemeentelijk
reglement;
Dat het oordeelt dat er weliswaar
een toestand is van urgentie maar beslist dat eiseres zelf die toestand in het
lev en riep door, "afgaand op een gerechtelijke beslissing waaruit zij geen
rechten kon putten, (... ) over te schakelen op het gebruik van andere vuilniszakken" en dat eiseres zonder onoverkomelijke kosten of ongemakken
verder de voorgeschreven vuilniszakkenkon gebruiken;
Overwegende dat de rechter in kort
geding betreffende de vraag of een ge-
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val spoedeisend is over een ruime feitelijke beoordelingsmacht beschikt, en
in juiste mate, over de grootste vrijheid;
Dat hij inzonderheid vermag te oordelen dat een geval niet spoedeisend
is, indien de al dan niet rechtmatige
daden van de eiser zelf de schade of de
ongemakken veroorzaken;
Dat de appelrechter die oordeelt dat
de bedoelde ongemakken het gevolg
waren van de "opportunistische" houding van eiseres, artikel 584 van het
Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat de rechter die een
vordering in kort geding afwijst wegens gebrek aan urgentie, niet nader hoeft te antwoorden op de niet dienend geworden middelen die de eiser
aanvoert betreffende zijn klaarblijkelijke rechten;
Dat het middel, in zoverre het
schending aanvoert van artikel 97
(oud) van de Grondwet, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de artikelen 1039
en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek niets uit te staan hebben met de
vraag hoe de rechter in kort geding de
urgentie moet beoordelen;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 maart 1995 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. Houtekier en Claeys
Bouuaert.

Nr. 157

Nr. 157
3e KAMER -

20 maart 1995

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
- DEELTIJDSE ARBEIDSREGELING - NORMAAL GEMIDDELD MAANDLOON - BEREKENING- VOORDELEN- JAARLIJKSE VOORDELEN - EINDEJAARSPREMIE.

Voor de berekening van het normaal gemiddeld maandloon, bedoeld in art.
171ter, § 4, Werkloosheidsbesluit 1963, ingevoegd bij art. 12 KB. van 28 mei 1986,
komen niet in aanmerking de voordelen
die niet maandelijks, maar jaarlijks worden uitgekeerd, zoals de eindejaarspremies (1). [Art. 171ter, § 4 (2),
Werkloosheidsbesluit 1963 ; M.B. van 4
juni 1964, art. 83quater, § 1, eerste en
tweede lid (3), K.B. van 18 april1974,
art. 2, derde lid.]
(R.V:A. T. CRETEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0049.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1992 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 118, inzonderheid eerste en tweede
lid, 120, 121, 130, 149, 160, inzonderheid
§ 9, 171ter, 17lsexies, 171nonies van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende ;;trbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals die bepalingen aangevuld en
gewijzigd werden, wat artikel 118 betreft,
bij koninklijk besluit van 13 juli 1984, artikel 1, en bij koninklijk besluit van 4 augustus 1986, artikel 24, wat artikel 120 betreft, bij koninklijk besluit van 26 april
1985, artikel1, wat artikel121 betreft, bij
koninklijk besluit van 4 april 1966, artikel 1, en bij koninklijk besluit van 27 december 1984, artikel2, wat artikel130 betreft, bij koninklijk besluit van 28 mei 1986,
(1) Cass., 10 okt. 1994, A.R. nr. S.94.N (A. C.,
1994, nr. 421).
(2) Zie KB. van 25 nov. 1991, art. 28, § 2.
(3) Zie M.B. van 26 nov. 1991, artt. 65, 66 en
67.
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artikel 2, wat artikel 149 betreft, bij koninklijk besluit van 28 mei 1986, artikel 5,
wat artikel 160 betreft, bij koninklijk besluit van 8 augustus 1986, artikel 3, en wat
betreft de artikelen 17lter, inzonderheid
§ 4, 17lsexies en 17lnonies, inzonderheid
17lnonies, § 1, 2 en 3, zoals die artikelen
bij koninklijk besluit van 28 mei 1986, artikel 12, werden ingevoegd onder hoofdstuk Ibis "recht op werkloosheidsuitkeringen van werknemers tewerkgesteld in een
deeltijdse arbeidsregeling" van het organiek koninklijk besluit van 20 december
1963, voor elk van die bepalingen zoals ze
ten tijde van de feiten van toepassing waren, van de artikelen 83quater van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake
werkloosheid, inzonderheid, § 1, eerste en
tweede lid, zoals het werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986, artikel1, (err. 18 september) en 83sexies, § 1,
1", in voormeld ministerieel besluit van 4
juni 1964 ingevoegd bij artikel12 van het
ministerieel besluit van 3 juli 1985, en van
de artikelen 14, inzonderheid § 2, van de
wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en 2 van het koninklijk besluit van
18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van
4januari 1974 betreffende de feestdagen en
inzonderheid derde lid,
doordat het arrest, ter bevestiging van
het beroepen vonnis dat de beslissingen van
de gewestelijk inspecteur voor werkloosheid vernietigt en verklaart dat verweerster
recht heeft op volledige werkloosheidsuitkering voor de periode van 1 april 1987 tot
13 april 1987 alsmede op de uitkeringen die
verschuldigd zijn voor de dagen inactiviteit in de deeltijdse betrekking die zij vanaf
13 april 1987 heeft aanvaard, zegt dat geen
enkele bepaling van het organiek koninklijk besluit van 20 december 1963 vaststelt op welke wijze het voor de toepassing van artikel171ter, § 4, in aanmerking
te nemen maandloon moet worden berekend, en oordeelt dat het normaal gemiddeld opgebrachte maandloon in de zin van
voormeld artikel171ter, § 4, 'betekent dat
rekening wordt gehouden met het gedurende de volledige arbeidscyclus verdiende
loon, welk loon van de cyclus tot een gemiddeld maandloon wordt teruggebracht ...
zodat het maandloon het brutoloon vertegenwoordigt die de werknemer gemiddeld
per kalendermaand ontvangt", daar dit loon
de eindejaarspremie omvat die, zoals te dezen het geval is, wordt toegekend aan de
werknemers die afhangen van het Aanvullend N ationaal Paritair Comite voor de Bedienden, in 't kort A.N.P.C.B.,
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terwijl : 1) het koninklijk besluit van 28
mei 1986 overgenomen in het organiek koninklijk besluit van 20 december 1963, onder hoofdstuk Ibis, in artikel171ter , § 1,
bepaalt dat een arbeidsregeling wordt geacht deeltijds te zijn wanneer zij normaal
gemiddeld per week geen vijfendertig
arbeidsuren omvat, in de zin van artikel
130, tweede en vijfde lid, ofwel normaal per
week het loon niet opbrengt, bedoeld in artikel 130, tweede lid ... ; voormeld artikel
130, tweede lid, bepaalt dat "een arbeidsregeling geacht wordt voltijds te zijn wanneer zij normaal gemiddeld per week vijfendertig arbeidsuren omvat, op voorwaarde
dat het loon overeenstemt met dat verschuldigd voor een volledige werkweek in
het bedrijf ... "; 2) voormeld artikel171ter
vooraf in de paragrafen 2 en 3 de omschrijving geeft van de begrippen 'deeltijdse arbeidsregeling aanvaard om aan de werkloosheid te ontsnappen', enerzijds en de
'vrijwillig aanvaarde deeltijdse arbeidsregeling', verder in paragraaf 4 zegt "dat een
werknemer tewerkgesteld in een deeltijdse
arbeidsregeling die het aantal arbeidsdagen bepaald volgens de artikelen 118,
119, 120, 121, 122, 123 en 125 kan rechtvaardigen en wiens deeltijdse dienstbetrekking hem normaal gemiddeld een
maandloon opbrengt van ten minste 26
maal het dagelijks referteloon, vastgesteld door de minister ... , wordt gelijkgesteld met een werknemer tewerkgesteld in
een voltijdse arbeidsregeling, op voorwaarde
dat hij zich inschrijft als werkzoekende voor
een voltijdse dienstbetrekking"; in dat geval, het recht op werkloosheidsuitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van
hoofdstuk I, afdeling 2, voorwaarde van toekenning, met uitzondering van artikel130,
wordt toegekend; artikel 17lsexies de voorwaarden vaststelt waaronder de werknemers, die vrijwillig een deeltijdse arbeidsregeling hebben aanvaard, gerechtigd zijn
op werkloosheidsuitkeringen; luidens artikel17lnonies, § 1, 2", de werknemers die
vrijwillig deeltijds tewerkgesteld zijn en die
niet bedoeld worden in voormeld artikel
17lter, § 4, "werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten ... 2" wanneer de arbeid een
einde heeft genomen, voor de dagen of
halve dagen waarop zij gewoonlijk tewerkgesteld zijn ... ", paragraaf 2 van artikel
17lnonies nog eraan toevoegt dat de in § 1,
2", bedoelde werknemers die vrijwillig deeltijds het werk hervatten in een nieuwe
deeltijdse arbeidsregeling, geen aanspraak
meer kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen voor de duur van de voor deeltijdse arbeid gesloten arbeidsovereenkomst;
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3) luidens artikel83quater, § 1, eerste lid,
van het in het middel bedoeld ministerieel besluit onder gemiddeld dagloon moet
worden verstaan het normaalloon dat de
werknemer zou genieten krachtens de besluiten genomen ter uitvoering van de wetgeving betreffende de feestdagen, indien de
eerste werkloosheidsdag een wettelijke
feestdag was en indien de voorwaarden om
daartoe aanspraak te hebben, geacht werden te zijn vervuld; het tweede lid van datzelfde artikel 83quater, § 1, eraan toevoegt dat "voor de forfaitair per maand
betaalde werknemer, het in het eerste lid
bedoelde loon wordt geacht 1/26ste van het
maandloon te zijn; het dagelijkse referteloon waarvan sprake is in artikel171ter,
§ 4, van het organiek koninklijk besluit is
vastgesteld volgens artikel 83sexies, § 1, ...
1° van het ministerieel besluit, voor de
meerderjarige werknemers : 1/26ste van het
gemiddeld minimum maandloon, als bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst op 25 juli 1975 gesloten in denationale arbeidsraad"; 4) artikel 2 van het
koninklijk besluit van 18 april197 4 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, ter uitvoering van
artikel14 van laatstbedoelde wet, zegt dat
het loon van de werknemer voor elke feestdag omvat "de geldpremies en de voordelen in natura die eventueel aan de werknemers worden toegekend, welke voordelen
forfaitair worden geschat op het bedrag
vastgesteld voor de toepassing van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van
werknemers, gecoi:irdineerd op 28 juni 1971,
maar dat in dit loon niet begrepen zijn de
premies en andere voordelen die, zelfs wanneer zij op de beschouwde periode betrekking hebben, op het einde van het jaar worden betaald, niet begrepen zijn; daaruit
volgt dat het arrest, doordat het verklaart
dat het koninklijk besluit van 20 december 1963 in geen van zijn bepalingen vaststelt op welke wijze het gemiddeld maandloon, in de zin van artikel 171ter, § 4, van
het organiek koninklijk besluit, moet worden berekend en dat het derhalve dient te
worden geraamd op grond "van het gedurende de volledige arbeidscyclus verdiende
loon" met inbegrip van het bedrag van de
eindejaarspremie, "welk loon van de cyclus tot een gemiddeld maandloon wordt teruggebracht zodat het maandloon het brutoloon vertegenwoordigt die de werknemer
gemiddeld per kalendermaand ontvangt",
schending inhoudt van de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen waarin
duidelijk en nauwkeurig wordt gezegd hoe
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het gemiddeld maandloon voor een deeltijdse betrekking moet worden berekend
(schending van de artikelen 171ter, § 4, van
het organiek koninklijk besluit van 20 december 1963 en schending van de artikelen 83quater, § 1, en 83sexies van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, alsmede
van artikel 14, § 2, van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en artikel 2 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 18 april1974) en, derhalve,
geen verantwoording oplevert voor de beslissing om verweerster gelijk te stellen met
een voltijdse werknemer en haar daarom
volledige werkloosheidsuitkering toe te kennen en evenmin voor de beslissing dat zij
recht heeft op uitkeringen voor de uren
waarop zij niet heeft gewerkt in het kader van de deeltijdse dienstbetrekking en
waarin zij sinds 13 april 1987 is tewerkgesteld (schending van alle in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat het normaal gemiddeld maandloon, bedoeld in artikel 171ter, § 4, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, ingevoegd
bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 28 mei 1986, het brutoloon
betreft die de werknemer, tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling, gemiddeld als tegenprestatie voor
de geleverde arbeid per kalendermaand als maandloon ontvangt; dat
voordelen die niet maandelijks, maar
jaarlijks worden uitgekeerd, zoals de
eindejaarspremie, niet in aanmerking komen voor de berekening van dit
normaal gemiddeld maandloon;
Overwegende dat het arrest, dat beslist dat het normaal gemiddeld
maandloon van verweerster de eindejaarspremie omvat die wordt toegekend aan de werknemers die afhangen van het Aanvullend N ationaal
Paritair Comite voor de Bedienden,
alle in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel is gegrond;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
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Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.

(FRANSE GEMEENSCHAP T. VAN WAEYENBERGHE)

20 maart 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont.

(A.R. nr. S.94.0110.F)

Nr. 158
3e

KAMER -

20 maart 1995

1o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSCHORSING- ONOVERKOMELIJKE DWALING.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- DWALING- RECHTVAARDIGING- ONOVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP DRAAGWIJDTE- VERJARING- BURGERLIJKE
ZAKEN- SCHORSING.

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSTUITING- ERKENNING VAN EEN RECHTNIEUWE VERJARINGSTERMIJN -AANVANG.

1o en 2° Een rechtsdwaling is geen oorzaak van schorsing van de loop van de
verjaring wanneer zij onoverkomelijk is
(1). (Art. 2251 B.W.; algemeen rechtsbe-

ginsel dat rechtsdwaling een
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.)

3° Na stuiting van de verjaring door erkenning vanwege de schuldenaar van het
recht van de schuldeiser, begint de verjaringstermijn, in beginsel, opnieuw te lopen de dag na de erkenning (2). (Art.
2248 B.W.)
(1) Zie Cass., 2jan. 1969 (A.C., 1969, 409), met
concl. adv.-gen. Colard, in Bull. en Pas., I, 386;
16 juni 1972 (ibid., 1972, 969); M. REGOUTMAssoN, La prescription, in Unite du droit priUti.,
Brussel, 1983, biz. 438 en 439; noot J.F.L. bij
Cass., 31 okt. 1994, A.R. nr. S.94.0035.F (A. C.,
1994, nr. 462).
(2) Zie Cass., 29 okt. 1990,A.R. nr. 7175 (A. C.,
1990-91, nr. 115); H. DE PAGE en R. DEKKERS,
Traite elementaire de droit civil belge, VII, 2e dr.,
Brussel, 1957, nr. 1210.B.4.

ARREST

(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 april 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967 betre:ffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, 69, 70 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
2251, 2252 tot 2258 van bet Burgerlijk
Wetboek, en miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel dat onoverkomelijke dwaling aansprakelijkheid uitsluit;
doordat het arbeidshof oordeelt: "dat
(verweerster) kon aannemen dat zij er ongetwijfeld belang bij heeft die procedure
nauwgezet te volgen, wat zij heeft gedaan;
dat die teksten bij haar hoegenaamd niet
de indruk kunnen wekken dat zij ze helemaal niet naar de letter moet naleven en
dat zij, haar eigen goeddunken, de zaak bij
het gerecht aanhangig mag maken, eerder dan de ontknoping van een administratieve procedure af te wachten, ook als
die blijft aanslepen door toedoen van de administratieve gezondheidsdienst die, te dezen, voor een ongeval dat op 7 januari 1985
is gebeurd, drie jaar nodig had om in eerste aanleg uitspraak te doen (28 januari
1988) en nog eens twee jaar voor de uitspraak in hoger beroep (27 december 1989),
terwijl de eigen reglementering van de
dienst (koninklijk besluit van 18 augustus 1939) voorschrijft dat de beslissingen
binnen zeer korte termijnen moeten worden genomen, behoudens overmacht waarvoor bij het betrokken bestuur verantwoording moet worden afgelegd; dat (verweerster) inzonderheid, terecht kan
aannemen dat zij, 'op stra:ffe van verval', de
onderzoeken door de administratieve
gezondheidsdienst moet ondergaan en haar
recht van hoger beroep moet benutten als
zij de geneeskundige beslissing in eerste
aanleg wil betwisten; dat zij dat recht benutte en vanzelfsprekend de geneeskundige beslissing in beroep moest afwachten om de inhoud ervan te kunnen
beoordelen; dat zij bet resultaat daarvan op
27 december 1989 vernam en daarmee niet
kon instemmen, zodat zij op 25 januari
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1990 een vordering in rechte heeft ingesteld; dat voor (verweerster) het vertrouwenwekkend karakter van de procedure
nog werd versterkt, inzonderheid, door artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, dat bepaait dat de besiissing
van de administratieve gezondheidsdienst
aan de minister wordt bekendgemaakt, die
dan nagaat of de toekenningsvoorwaarden
van de vergoedingen vervuld zijn; dat zij
kan aannemen dat de minister pas dan nagaat of alle wetteiijke voorwaarden vervuld zijn; dat zij terecht van oordeel kan
zijn dat de administratieve procedure een
wachttijd is tot de minister, die door de administratieve gezondheidsdienst op de
hoogte is gebracht van het geneeskundig
aspect, beslist om een aisdan definitief
standpunt in te nemen (zie ook het versiag aan de Koning voor het koninklijk besluit van 24 januari 1969 : de minister is
gebonden door de besiissing van de administratieve gezondheidsdienst, maar biijft
bevoegd om de juridische omschrijving te
geven van het arbeidsongeval of van het ongeval op de weg naar en van het werk); dat
(verweerster) van mening was dat zij de beslissing van de administratieve
gezondheidsdienst kon afwachten, aangezien dat het enige voorbehoud was dat (eiseres) maakte voor de erkenning van haar
rechten; dat de administratieve
gezondheidsdienst op 28 januari 1988 noch
op 27 december 1989 het wettelijk vermoeden van het bestaan van het oorzakeiijk
verband heeft omgekeerd; dat hij integendeei dat vermoeden heeft aangenomen aangezien hij uitspraak heeft gedaan over de
arbeidsongeschiktheid, de consolidatie en
over sommige aan het ongevai te wijten
afwezigheden; dat het geheel, als er geen
oorzakelijk verband tussen de piotselinge
gebeurtenis en het Ietsei is, moet worden
verworpen zonder dat er uitspraak dient te
worden gedaan over de (al dan niet bestaande) biijvende arbeidsongeschiktheid,
over de consolidatie, en dat sommige
afwezigheden te wijten aan een ongevai
niet in aanmerking worden genomen als
dat ongevai naar recht moet worden afgewezen omdat een wettelijke voorwaarde
niet is vervuid; dat die procedure (verweerster) geenszins aanzette tot een agressieve houding ten aanzien van (eiseres); dat
zij helemaal geen reden had om in rechte
op te treden voor zij wist wat het door (eiseres) gemaakte voorbehoud inhield; dat
haar rechtsvordering, indien zij dat wei had
gedaan, mogelijkerwijze niet ontvankelijk zou zijn verkiaard bij gebrek aan een
reeds verkregen en dadeiijk beiang in de
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zin van artikei18 van het Gerechtelijk Wethoek; dat zij niet van oordeel was dat haar
recht ernstig werd bedreigd in de zin van
hetzeifde artikei, nu (verweerster) kon aannemen dat zij beter op de hoogte zal zijn
wanneer de administratieve gezondheidsdienst uitspraak zal hebben gedaan, zoals (eiseres) haar trouwens had gemeld; dat
kan worden tegengeworpen dat (verweerster) ook de mogelijkheid had om de
veijaring te stuiten door een ter post aangetekende briefte verzenden (art. 70, wet
10 april 1971); dat die opmerking inhoudt
dat men het beginsei huidigt dat (verweerster) een eis wilde stellen terwijl haar
rechten volgens haar niet in het gedrang
waren, aangezien (eiseres) haar ter kennis bracht dat haar rechten waren erkend
op voorwaarde dat de administratieve
gezondheidsdienst het oorzakelijk verband niet afwees en dat uiteindelijk alles
afhing van de administratieve gezondheidsdienst; dat zij, zoals supra gezegd, in die zin
gerustgesteld was; dat men er ook diende
van uit te gaan dat (verweerster) moest weten dat : a) haar rechtsvordering door verloop van drie jaar veijaarde (wat geen eenvoudige opgave is aangezien die termijn
niet in de wet van 3 juli 1967 is vermeld,
maar in een andere tekst waarnaar die wet
verwijst); b) dat die termijn begint te Iopen vanaf de datum van het schadeverwekkend feit, welke verduidelijking nergens voorkomt maar voortvioeit uit de
rechtspraak, die op dat punt overigens helemaal niet eensluidend is (dienaangaande
kan de vraag rijzen hoe, op grond van die
rechtspraak, ongevallen kunnen worden opgeiost waarvan de letsels pas veeiiater aan
het Iicht komen, met, aidus, een latentietijd waarin de werknemer zich van geen
letsei bewust is, zoals bijvoorbeeld bij nucleaire ongevallen; dat men dan zal merken dat de rechtsvordering veijaard is nog
v66r de werknemer tot het besef is gekomen dat hij getroffen is door een arbeidsongeval); c) dat zij zich niet mocht laten leiden door de 'vertrouwenswekkende' schijn
van de administratieve procedure; d) dat zij
uit die verschillende vormen van agressiviteit nog een keuze diende te maken : ofwei dagvaarden met het risico dat haar
rechtsvordering niet ontvankelijk is, ofwei, bij aangetekende brief, een eis insteilen voor rechten die helemaai niet in het
gedrang zijn en die, naar men haar meldde,
noodzakelijk moesten afhangen van een officiele dienst (administratieve gezondheidsdienst), waarvan zij mocht verwachten dat
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hij goed georganiseerd was en op een normale wijze snel en doeltreffend, wat geenszins het geval was; dat (verweerster) uiteindelijk het slachto:ffer is geweest van een
"driehoekig stelsel" dat haar ertoe verplicht, ten aanzien van de administratie,
haar rechten te doen gelden, die door een
dienst moeten worden vastgesteld en waarvan de omvang voor haar onzeker blijft zolang de beslissing van die dienst haar niet
ter kennis is gebracht; dat in dat geval besloten kan worden dat (verweerster) een onoverkomelijke dwaling heeft begaan ten gevolge van de handelingen van (eiseres) en
van de administratieve gezondheidsdienst;
dat zulks een bevrijdend beding doet ontstaan ten aanzien van de regels inzake verjaring",

terwijl, eerste onderdeel, het arbeidshof, door te oordelen dat de onoverkomelijke dwaling een "bevrijdend beding ten
aanzien van de regels van de verjaring'' uitmaakt, impliciet doch zeker beslist dat die
dwaling de verjaring heeft geschorst; naar
luid van de artikelen 20 van de voomoemde
wet van 3 juli 1967, 69 en 70 van de voornoemde wet van 10 april1971, de verjaring van de rechtsvordering tot betaling
van de vergoedingen op de gewone wijze
kan worden geschorst; artikel2251 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de verjaring tegen alle personen loopt, behalve tegen hen voor wie de wet een uitzondering
maakt"; daaruit volgt dat de verjaring van
een rechtsvordering niet loopt tegen degene die deze rechtsvordering niet kan uitoefenen omdat de wet hem dat belet; de onoverkomelijke dwaling geen dergelijk
beletsel vormt (schending van de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967, 69, 70
van de wet van 10 april 1971, 2251, 2252
tot 2258 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat betreft bet eerste onderdeel :
Overwegende dat bet arrest oordeelt dat de onoverkomelijke dwaling van verweerster "een bevrijdend
beding ten aanzien van de regels van
de verjaring uitmaakt"; dat bet arrest aldus beslist dat die dwaling de
verjaring beeft gescborst;
Overwegende dat ingevolge de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967
en 70 van de wet van 10 april 1971 de
verjaring van de recbtsvordering tot
betaling van de vergoedingen ten gevolge van een arbeidsongeval in de
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overbeidssector op de gewone wijze
wordt gescborst;
Dat de onoverkomelijke dwaling niet
leidt tot de wettelijke onmogelijkheid
om die recbtsvordering uit te oefenen; dat zij bijgevolg de verjaring ervan niet scborst;
Dat bet arrest zijn beslissing niet
naar recbt verantwoordt;
Dat bet onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1183, tweede lid, 1319, 1320,
1322, 2248 van het Burgerlijk Wetboek, 8,
9 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betre:ffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der
rijksbesturen en der andere rijksdiensten
en van sommige leden van het personeel
der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, en der gesubsidieerde psycho-medischsociale diensten voor studie- en beroepsorientering, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk
en 149 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof oordeelt: "dat bovendien en ten overvloede, als moet worden gesproken over het begrip ontbindende
voorwaarde die, voor (eiseres), haar beslissing van 1 februari 1985 zou bei:nvloeden,
erop moet worden gewezen dat er in werkelijkheid bij de verbintenis onder ontbindende voorwaarde, een verbintenis zonder meer bestaat waarvan de beeindiging
onder ontbindende voorwaarde gebeurt; dat
het best mogelijk is dat de voorwaarde
slechts een van de voorwaarden bemvloedt;
dat uit de 'beslissing' van 1 februari 1985
moet worden afgeleid dat de aangevoerde
ontbindende voorwaarde slechts een gedeelte van de erkenning bei:nvloedt, te weten alleen het oorzakelijk verband op geneeskundig vlak, en dat voor de overige
erkenningsvereisten van het ongeval, een
'verbintenis zonder meer' bestaat, die voortduurt tot de eventuele beeindiging, door de
verwezenlijking van de 'ontbindende voorwaarde', van de af\vijzende beslissing van
de administratieve gezondheidsdienst; dat
die 'opschortende voorwaarde' niet is vervuld, nu het oorzakelijk verband door de
administratieve gezondheidsdienst nooit is
afgewezen; dat, zoals de heer De Page preciseert, met betrekking tot de toestand gedurende de 'wachttijd' (hangende de voorwaarde), de ontbindende voorwaarde het
tenietgaan van een recht doet a:fhangen van
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een toekomstige en onzekere gebeurtenis; dat het recht onmiddellijk ten voile ontstaat; dat aileen het tenietgaan ervan afhangt van het vervullen van die vereiste;
dat daaruit volgt dat, zolang die vereiste
niet is vervuld, de zaken hun beloop kennen alsof het recht onaangetast was zonder enige modaliteit; dat aldus, a fortiori in
dit geval, waarin de negatieve voorwaarde
niet is vervuld, de beslissing van (eiseres) steeds onaangetast is gebleven; dat met
andere woorden kan worden gezegd dat de
beslissing van (eiseres) tot erkenning van
het ongeval, nu de administratieve
gezondheidsdienst het wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband op 28 januari
1988 noch op 27 december 1989 omkeert,
ten voile werd 'bevestigd'; dat desnoods kan
worden vastgesteld dat (eiseres), zelfs na de
dagvaarding van (verweerster) van 25 januari 1990, nog op 31januari 1990 het bestaan van het ongeval, en alle daartoe gestelde voorwaarden, heeft erkend; dat zij
(verweerster) immers vroeg, precies op
grond van artikel 9 van het koninklijk besluit, haar instemming te betuigen met de
beslissing van de administratieve
gezondheidsdienst; dat (eiseres), met uitzondering van het oorzakelijk verband,
nooit enig bezwaar heeft gemaakt met betrekking tot de andere wettelijke
toekenningsvereisten; dat (eiseres) gebonden is door de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst op geneeskundig vlak; dat haar voorbehoud niet in
aanmerking is genomen; dat daaruit volgt
dat zij aldus, nog op die datum van 31 januari 1990, erkende dat het ongeval aan
alle wettelijke bestaansvereisten voldeed;
dat het zonder belang is vast te stellen dat
zij, in een andere brief van 31januari 1990,
daaraan meende te moeten toevoegen dat
"deze brief geen erkenning inhoudt ..."; dat
dit ultieme terugkrabbelen niets afdoet van
hetgeen zij dezelfde dag heeft erkend, te
weten de 'bevestigde' erkenning van 27 december 1989; dat aldus, zelfs ten overvloede, kan worden beslist dat (verweersters) rechtsvordering van 25 januari
1990 geenszins was verjaard",
terwijl, ...
vijfde onderdeel, de beslissing met een
ontbindende voorwaarde, met toepassing
van artikell183, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, onmiddellijk uitwerking
krijgt; de "erkenning" vervat in de ministeriele beslissing van 1 februari 1985 de
verjaring dus op die datum heeft gestuit;
het arbeidshof bijgevolg, door te oordelen, uitgaande van een veronderstelling, dat
de stuitende werking van die erkenning
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was blijven voortduren in de tijd, aan de beslissing van 1 februari 1985 een draagwijdte heeft gegeven die zij niet had (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 1183, tweede lid, en 2248 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Wat betreft het vijfde onderdeel :
Overwegende dat de verjaringstermijn, na stuiting van de ve:rjaring ten
gevolge van de erkenning, door de
schuldenaar, van het recht van degene tegen wie de ve:rjaring loopt, in
beginsel opnieuw begint te lopen de
dag na de erkenning;
Overwegende dat het arrest, noch
door de in het middel weergegeven redenen, noch door enig ander, zijn beslissing naar recht verantwoordt dat
de stuitende werking van de verjaring, door de erkenning door eiseres,
op 1 februari 1985, van verweersters
recht op vergoedingen, in de tijd heeft
voortgeduurd;
Dat het onderdeel, in die mate, gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli
1967, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
20 maart 1995 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 159
2e

KAMER -

WEGVERKEER -

21 maart 1995

WEGVERKEERSWET WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 62- PROCESVERBAAL- TOEZENDING VAN EEN AFSCHRIFT
-VORMEN.
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De artikelen 32 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de betekening en de kennisgeving zijn niet van toepassing op de bij artikel 62, tweede lid,
Wegverkeerswet bepaalde toezending van
een afschrift van het proces-verbaal (1).
(RONDAGS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0983.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april 1993 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de gri:ffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de artikelen 32 en
volgende van het Gerechtelijk Wethoek betreffende de betekening en
kennisgeving niet van toepassing zijn
op de bij artikel 62, tweede lid, van de
Wegverkeerswet bepaalde toezending
van een afschrift van het procesverbaal;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 maart 1995- 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. J. Driessen en
L. Driesen, Tongeren.
(1) Zie : Cass., 16 feb. 1993, A.R. nr. 5980
(A.C.1993, nr. 94).
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22 maart 1995

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN BELANG- STRAFRECHTELIJKE GELDBOETEOPDECIEMEN - VERMELDING IN ZITTINGSBLAD EN VONNIS- TEGENSTRIJDIGHEID.

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, is
het middel dat kritiek uitoefent op de in
het zittingsblad van het bestreden vonnis vermelde opdeciemen van de strafrechtelijke geldboeten, wanneer het de in
het bestreden vonnis vermelde opdeciemen niet betwist noch aanvoert dat de
rechters een andere verhoging hadden
moeten toepassen.
(BROUCKAERT)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1334.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 september 1993 op
verzet in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet de als hoofdstraf
uitgesproken geldboeten doch aileen de
op deze geldboeten toegepaste opdeciemen aantast;
Overwegende dat de bewezen verklaarde misdrijven werden gepleegd op
31 mei 1992; dat eiser niet betwist dat
de appelrechters in het bestreden vonnis overeenkomstig artikel 1 van de
wet van 5 maart 1952 betreffende de
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door artikel 48
van de wet van 20 juli 1991 houdende
begrotingsbepalingen, een verhoging
met achthonderd negentig opdeciemen naar recht hebben vermeld, noch
aanvoert dat zij een andere verhoging moeten toepassen;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
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En overwegende dat de substantitile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 161
2e KAMER -

22 maart 1995

DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEFSTALBESTANDDELEN.

Voor het bestaan van het misdriJf diefstal is
volgens artikel 461 Sw. vereist dat een
zaak is weggenomen, dat die wegneming
bedrieglijk is en dat de weggenomen zaak
niet toebehoort aan diegene die ze heeft
weggenomen; niet wettig verantwoord is
derhalve de beslissing die een dader wegens diefstal veroordeelt na te hebben
vastgesteld dat hij er, ingevolge betrapping op heterdaad, niet in geslaagd is de
met het oog op wegneming klaargelegde
zaken inderdaad weg te nemen. (Art. 461
Sw.)
(STEURS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.1421.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1993 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : De
appelrechter heeft naar eisers oordeel art.
99 (lees 97) van de Belgische grondwet
evenals de artikelen 461 en 466 van het
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StrafWetboek miskend door op het door eiser in conclusies ingeroepen argument volgens hetwelk het inpakken van voorwerpen met de bedoeling ze weg te nemen
slechts een voorbereidende handeling uitmaakt, strafbaar gesteld bij artikel 466 van
het StrafWetboek, doch niet het misdrijf, bedoeld in artikel461 van het StrafWetboek,
en waarin eveneens werd gesteld dat de eigenlijke wegname een constitutiefbestanddeel vormt van het in artikel 461 van het
StrafWetboek bedoelde delict, uitsluitend te
antwoorden dat hoewel beklaagde zijn doel
niet bereikte, het bedrieglijk opzet in zijn
hoofde zich heeft geuit door uitwendige daden en al de constitutieve bestanddelen van
het misdrijf van diefstal bewezen zijn gebleven. Uit deze motivering blijkt niet waar
de appelrechter de grens dan wellegt tussen de poging tot diefstal, bedoeld in artikel 466 van het StrafWetboek, en de eigenlijke, volledig voltrokken diefstal, bestraft
bij artikel461 van hetzelfde wetboek. De in
het aangevochten arrest aan het door eiser opgeworpen argument bestede overweging laat immers verstaan dat de appelrechter meent dat alle constitutieve
bestanddelen van het in artikel 461 bedoelde misdrijf aanwezig zijn zodra het bedrieglijk opzet een diefstal te plegen in uitwendige daden is geconcretiseerd. Een
dergelijke redenering impliceert zeer duidelijk een miskenning van artikel 466 van
het Strafwetboek. De loutere omschrijving van de vastgestelde feiten, opgesomd
in de daaraan voorafgaande overweging,
laat evenmin toe uit te maken vanafwelk
ogenblik de appelrechter de grens tussen
poging tot diefstal en diefstal zelf overschreden acht. Voor zover uw hof de mening zou zijn toegedaan dat uit de door de
appelrechter gebruikte bewoordingen toch
kan worden afgeleid dat naar zijn oordeel het voorbereiden van de diefstal door
het inpakken van de voorwerpen die men
voornemens is mee te nemen op zichzelf
reeds volstaat om het in artikel461 van het
StrafWetboek bedoelde misdrijf uit te rnaken, meent eiser dat door deze interpretatie zowel de in artikel 461 van het
StrafWetboek gebruikte werkwoordsvorm
hij die wegneemt als de betekfmis van artikel 466 van hetzelfde wetboek wordt miskend. Als het louter klaarleggen van voorwerpen die men wil meenemen (wat op zich
reeds duidt op een nog te realiseren intentie) reeds als diefstal wordt beschouwd,
wordt immers het begrip poging tot diefstal uitgehold. Zolang de goederen die het
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voorwerp van de diefstal zullen uitmaken niet effectief door de dader zijn meegenomen blijft immers nag steeds de mogelijkheid bestaan dat de dader tot inzicht
komt en van de voorgenomen diefstal afziet:

Overwegende dat diefstal volgens
artikel 461 van het Strafwetboek vereist dat een zaak is weggenomen, dat
die wegneming bedrieglijk is en dat de
weggenomen zaak niet toebehoort aan
diegene die ze heeft weggenomen;
Dat het arrest vaststelt dat eiser
zich met zijn vriend door middel van
braak toegang verschafte tot een
antiekzaak en dat zij heiden zorgvuldig zestien op voorhand aangekochte
kartonnen dozen vulden met antieke
voorwerpen en twee wasmanden met
antieke porseleinen borden; dat zij op
heterdaad werden betrapt en "(hun)
doel niet bereikte(n)";
Overwegende dat het arrest derhalve vaststelt dat de diefstal niet
werd voltooid;
Dat het arrest dat eiser wegens diefstal door middel van braak veroordeelt, de artikelen 461 en 466 van het
Strafwetboek 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;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Gent.
22 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens - Verslaggever : de h.
Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Goeminne, advocaat-generaal-Advocaat : mr. Grootjans, Antwerpen.
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2e KAMER- 22 maart 1995

1° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTEL·
LING VAN DE JURY- VRIJSTELLING VAN OPGEROEPEN GEZWORENEN- UITLOTING VAN
PLAATSVERVANGENDE GEZWORENEN -AARD
VAN DIE BESLISSINGEN.

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MIDDEL GING.

STRAFZAKEN
RECHT VAN VERDEDI-

3° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTELLING VAN DE JURY- DEBATTEN OVER DE TOEPASSING VAN DE WET- VERHINDERDE GEZWORENE- VERVANGING- PLAATSVERVANGENDE GEZWORENE- WETTELIJKHEID.

4 ° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- VERKLARING VAN DE
JURY- GEZAG VAN GEWIJSDE- GEVOLG.

5° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- VERKLARING VAN DE
JURY- DEBATTEN OVER DE TOEPASSING VAN
DE WET- VERVANGING VAN EEN GEZWORENE
- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE- HOF VAN
ASSISEN- VERKLARING VAN DE JURY- DEBATTEN OVER DE TOEPASSING VAN DE WETVERVANGING VAN EEN GEZWORENE.

1° Het arrest waarbij het hofvan assisen,
met toepassing van art. 243 Ger. W., beslist over vrijstellingen van opgeroepen gezworenen en, met toepassing van art. 124
Ger. W., beslist dat in het belang van een
goed verloop van de debatten plaatsver-
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vangende gezworenen zullen worden uitgeloot om de debatten te volgen, is een
louter administratieve handeling waarin
de beschuligden geen recht van tussenkomst hebben en die niet aan hun toezicht is onderworpen. (Artt. 124, 243 en
248 Ger.W.) (1)
2° Miskenning van het recht van verdedi-

ging kan niet voor het eerst voor het Hof
van Cassatie worden aangevoerd (2).
3° Vervanging van een gezworene, die ver-

hinderd is de debatten bij te wonen, door
een plaatsvervangende gezworene valgens de orde van de uitloting, kan geschieden zolang de beraadslaging over de
toepassing van de wet, die volgt op de debatten daaromtrent, niet is beihndigd.
(Art. 125 Ger.W., artt. 362 en 364 Sv.)
4 o Ingevolge het gezag van gewijsde verbonden aan de regelmatig bevonden verklaring van de jury over de schuldvraag,
kunnen het hof en de jury in de daaropvolgende rechtspleging nag alleen de gevolgen bepalen die voortvloeien uit de
reeds regelmatig verworven schuldigverklaring door de jury. (Artt. 350, 434, eerste lid, en 362 Sv.) (3)
5° en 6° Uit de omstandigheid dat aan de

beraadslaging over de toepassing van de
wet werd deelgenomen door een plaatsvervangende gezworene die alle debatten heeft bijgewoond en die, na een regelmatig verkregen schuldigverklaring,
regelmatig geroepen werd ter vervanging van een gezworene die verhinderd
was zijn ambt verder te vervullen, valt
niet af te leiden dat de veroordeling van
de beschuldigden gewezen is door een
rechtscollege dat niet voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bedoeld bij art. 6.1 E. VR.M.
(1) Cass., 25 april1978, (A. C., 1978, 971); zie
Cass., 7 jan. 1986, A.R. nr. 44 (A. C., 1985-86, nr.
293).
(2) Cass., 5 juni 1990, A.R nr. 4566 (A. C., 198990, nr. 582).
(3) Zie Cass., 29jan. 1992,A.R. nr. 9591 (A.C.,
1991-92, nr. 281), en Cass., 23 jan. 1991, A.R. nr.
8732 (A.C., 1990-91, nr. 274).

Nr. 162
CVANHAMEL E.A.)

ARREST

(A.R. nr. P.95.0064.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten door het Hofvan Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen
gewezen, op 14 november 1994 (arrest nummer 6088), op 15 november
1994 (arrest nummer 6089), op 23 november 1994 (arrest nummer 6093), op
24 november 1994 (arrest nummer
6094), op 29 november 1994 (arrest
nummer 6095), op 29 november 1994
(arrest nummer 6095bis), op 20 december 1994 (arrest nummer 6096), op
22 december 1994 (arrest nummer
6097) en op 22 december 1994 (arrest nummer 6098);
Over alle voorzieningen samen :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het tussenarrest nummer 6088 van 14 november 1994:
Overwegende dat het arrest, met
toepassing van artikel 243 van het Gerechtelijk Wetboek, beslist over vrijstellingen van opgeroepen gezworenen en, met toepassing van artikel 124
van het Gerechtelijk Wetboek, beslist
dat in het belang van een goed verloop van de debatten zes plaatsvervangende gezworenen zullen worden
uitgeloot om de debatten te volgen;
Overwegende dat dit arrest een louter administratieve handeling betreft
waarin de beschuldigden geen recht
van tussenkomst hebben en die niet
aan hun toezicht is onderworpen mits
zij, zoals te de zen, hun recht van wraking kunnen uitoefenen op een lijst
met het vereiste aantal gezworenen
die zitting kunnen nemen;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;

G. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het tussenarrest nummer 6096 van 20 december 1994, tegen het tussenarrest nummer 6097
van 22 december 1994 en tegen het
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eindarrest nummer 6098 van 22 december 1994 :
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 336 en 341 van het Wetboek
van Strafvordering en van het recht van
verdediging,
doordat het hofvan assisen de eisers veroordeelt tot criminele straffen; de eerste
drie en de vijfde eiser door de jury schuldig werden verklaard aan gijzeling van
Anthony De Clerck en Christiane Gielen;
vierde eiser door de jury enkel schuldig
werd verklaard aan gijzeling van Christiane Gielen,
terwijl overeenkomstig de artikelen 336
en 341 van het Wetboek van Strafvordering, de voorzitter, na het sluiten van de debatten overeenkomstig artikel 335 van ditzelfde wetboek, de vragen stelt; het
algemeen rechtsbeginsel houdend het recht
van verdediging vereist dat deze vragen in
openbare terechtzitting aan de verdediging worden voorgelezen, en dat de verdediging de mogelijkheid krijgt om betwistingen op te werpen en tegenspraak te
voeren met betrekking tot de wijze waarop
de vragen zijn opgesteld; wanneer de verdediging terzake conclusies neemt, het hof
van assisen hierop dient te antwoorden; in
voorkomend geval aldus na de voorlezing
nog wijzigingen of verbeteringen aan de
vragen kunnen worden aangebracht,
en terwijl, nadat ter terechtzitting van 19
december 1994 de replieken enter terechtzitting van 20 december 1994 de duplieken nopens de schuld werden gehouden,
waarbij de voorzitter de verdediging van de
medebeschuldigden Krawinckel en Houdmeyers onder alle voorbehoud uitnodigde
om zich eventueel te verdedigen omtrent
het eventueel stellen van een bijkomende
vraag, de voorzitter de debatten heeft gesloten; de voorzitter vervolgens na beraad
een arrest alvorens recht te doen van het
hof (van assisen) uitsprak (arrest nr. 6096),
waarbij, afgezien van de verwerping van de
bij nota aan de voorzitter door de verdediging van de derde en de vierde eiser gesuggereerde bijkomende vragen, en het stellen van bijkomende vragen met betrekking
tot de medebeschuldigden Krawinckel en
Houdmeyers, ook werd beslist dat de vraag
nopens het daderschap aan de gijzeling,
voortspruitend uit het arrest, wordt gesteld in de bewoordingen van de wet, en
waarbij werd verwezen naar de reeds opgestelde vragen; dit arrest uitvoerbaar bij
voorraad werd verklaard niettegenstaande
elk verhaal; de voorzitter slechts nadien
voorlezing heeft gegeven van de vragen
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door hem opgesteld; de verdediging van de
eisers aldus niet in de mogelijkheid werd
gesteld om tegenspraak te voeren omtrent
de wijze waarop de vragen werden opgesteld, daar blijkt dat deze reeds werden
vastgelegd via het arrest alvorens recht te
doen van 20 december 1994 (schending van
de artikelen 336 en 341 van het Wetboek
van Strafvordering en van het algemeen
rechtsbeginsel houdend het recht van verdediging):

Overwegende dat het middel hierop
neerkomt dat, wegens de beweerde
miskenning van het recht van verdediging van de eisers naar aanleiding
van het stellen aan de jury van de
schuldvragen, de verklaring van de
jury bedoeld in de artikelen 348, 349
en 350 van het Wetboek van Strafvordering onregelmatig is, derhalve de
schuldigverklaring nietig is, alsmede
de toepassing van de wet ingevolge artikel 362 van datzelfde wetboek die ervan het gevolg is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat de eisers - nadat op de
terechtzitting van 22 december 1994
door de voorzitter van het hof van assis en de door hem voorbereide vragen die, zoals bepaald bij de artikelen 336, tweede lid, 337 en 341, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering, volgen uit de akte van beschuldiging, aan de jury werden gesteld voor het hofvan assisen hebben aangevoerd dat hun recht van verdediging was miskend wegens de beslissing die voordien reeds was genomen
bij het tussenarrest nummer 6096 van
20 december 1994;
Dat het middel niet voor het eerst
voor het Hof van Cassatie kan worden aangevoerd;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 125 van het Gerechtelijk Wethoek, 335, 342, 349, 357 en 364 van het
Wetboek van Strafvordering, en 6 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950, en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955,
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doordat het hofvan assisen de eisers veroordeelt tot criminele straffen; de eerste
drie en de vijfde eiser door de jury schuldig werden verklaard aan gijzeling van
Anthony De Clerck en Christiane Gielen;
vierde eiser door de jury enkel schuldig
werd verklaard aan gijzeling van Christiane Gielen; de jury bij de beraadslaging
was samengesteld uit Hugo Baeyens, JozefDe Decker, Luc De Keyser, Anne-Marie
De Reu, Daniel De Spae, Anne De Freyn,
Patrick Janssens, Rene Van Lancker, Kamiel Dauwe, Leon Picqueur, Fredien Lutz
en Roger Den Tijn; uit het proces-verbaal
van de terechtzitting dd. 22 december 1994,
ook bevestigd door het arrest alvorens recht
te doen van 22 december 1994, blijkt dat na
de ondertekening door de voorzitter en de
griffier van de verklaring van de jury, overeenkomstig artikel349, tweede lid, van het
Wetboek van Straf\rordering, en de voorlezing van de verklaring van de jury overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek
van Straf\rordering, en voor het zich begeven van het hof en de gezworenen naar hun
kamer om te beraadslagen over de straf,
overeenkomstig artikel 364 van het Wethoek van Straf\rordering, de gezworene Jozef De Decker werd vervangen door de
plaatsvervangende gezworene Christiane
Jooris; de samenstelling van de gezworenen derhalve verschillend was bij de beraadslaging over de schuld en bij de beraadslaging over de straf,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
125 van het Gerechtelijk Wetboek, de gezworene die verhinderd is de debatten bij
te wonen, vervangen wordt door een plaatsvervangende gezworene volgens de orde
van de uitloting, indien de reden van verhindering door het hof is aangenomen; de
mogelijkheid van vervanging van een gezworene door een plaatsvervangende gezworene derhalve enkel openstaat wanneer een grond van verhindering van een
gezworene optreedt tijdens de debatten; de
plaatsvervanging van een gezworene aldus niet meer mogelijk is na de sluiting van
de de batten door de voorzitter van het hof
van assisen, overeenkomstig artikel335,
vierde lid, van het Wetboek van Straf\rordering; plaatsvervanging van een gezworene a fortiori niet meer mogelijk is na de
ondertekening door de voorzitter en de griffier van de verklaring van de jury, overeenkomstig artikel 349, tweede lid, van het
Wetboek van StrafVordering; de plaatsvervangende gezworene Christiane Jooris bijgevolg niet op wettelijke wij ze de gezworene JozefDe Decker kon vervangen tijdens
de debatten over de straf, en niet op wet-
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telijke wijze kon deelnemen aan de beraadslaging over de straf; de geschonden wetsbepalingen de rechterlijke organisatie
betreffen, en aldus de openbare orde raken; een afwezigheid van bezwaar vanwege de eisers tegen de plaatsvervanging
van een gezworene in de beschreven omstandigheden, derhalve niet relevant is
(schending van de artikelen 125 van het
Gerechtelijk Wetboek, 335 en 349 van het
Wetboek van Straf\rordering);
tweede onderdeel, luidens artikel 342 van
het Wetboek van StrafVordering, nadat de
vragen gesteld en overhandigd zijn aan de
gezworenen, dezen zich naar hun kamer
begeven om te beraadslagen; na de beeindiging van de beraadslaging over de schuld,
de voorzitter, overeenkomstig artikel 357
van het Wetboek van Straf\rordering, de beschuldigde doet binnenkomen, en de griffier in zijn tegenwoordigheid de verklaring van de jury voorleest; indien het ten
laste gelegde feit verboden is, na de debatten over de straf, het hof zich met de gezworenen naar hun kamer begeeft, overeenkomstig artikel 364 van het Wetboek
van StrafVordering; uit de samenlezing van
voornoemde bepalingen blijkt dat uitsluitend de gezworenen die beraadslaagd hebben over de schuld, nadien kunnen beraadslagen over de straf; de samenstelling van
de jury dezelfde dient te zijn bij de beraadslaging over de schuld enerzijds en over de
straf anderzijds; de plaatsvervangende gezworene Christiane Jooris bijgevolg niet op
wettelijke wijze de gezworene Jozef De
Decker kon vervangen tijdens de debatten over de straf, en niet op wettelijke wijze
kon deelnemen aan de beraadslaging over
de straf (schending van de artikelen 125
van het Gerechtelijk Wetboek, 342, 357 en
364 van het Wetboek van StrafVordering);
derde onderdeel, luidens artikel6.1 van
het Europees Verdrag over de Rechten van
de Mens, elke beschuldigde recht heeft op
een eerlijke behandeling van zijn zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank; in zaken die behoren tot de bevoegdheid van het hofvan assisen, de gezworenen deel uitmaken van de "rechtbank" in
de zin van voornoemde wetsbepaling; enerzijds, de eerlijke behandeling van een zaak
door een onafhankelijke en onpartijdige
rechtbank vereist dat dezelfde rechters uitspraak doen over de schuld aan de ten laste
gelegde feiten, en de straftoemeting; in geval van vervanging, in een procedure voor
het hof van as sis en, van een gezworene
door een plaatsvervangende gezworene na
de beraadslaging en de uitspraak over de
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schuld, deze plaatsvervangende gezworene verplicht is om een strafmaat te bepalen voor een feit met betrekking waartoe hij geen uitspraak heeft kunnen doen
aangaande de schuld in hoofde van de beschuldigde; anderzijds, de plaatsvervangende gezworene in zulk geval, ingevolge de
wettelijke bepalingen betreffende de werking van het hof van assisen, en meer bepaald de afzonderlijke beraadslagingen over
schuld en straf, niet voldoet aan de vereisten van onpartijdigheid en onafhankelijkheid (schending van artikel 6 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar lui~ _van artikel124 van het GerechtehJk Wethoek, in het belang van een goed verloop van de debatten of wanneer de
aard van de zaak dit vereist, het hof
van assisen, ambtshalve of op vordering van de procureur-generaal, voor
de uitloting kan bevelen dat buiten de
twaalf werkende gezworenen nog een
tot twaalf plaatsvervangende gezworenen worden uitgeloot die de debatten zullen bijwonen; dat het hof van
assisen ertoe gehouden is de uitloting
van plaatsvervangende gezworenen te
bevelen wanneer voor de behandeling van de zaak met toepassing van
artikel120, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek een of meer plaatsvervangende voorzitters werden aangeduid, in welk geval met toepas~ing van
artikel121, derde lid, van d1t zelfde
wetboek bovendien een of meer rechters als plaatsvervangende assessoren worden aangewezen;
Dat deze wetsbepalingen ertoe
strekken de afhandeling van de zaak
te verzekeren tot haar beeindiging
door de einduitspraak en te voorkomen dat de behandeling van de zaak
geen verdere doorgang meer ~.ou kunnen vinden om de reden dat, tiJdens de
behandeling, hetzij de voorzitter, hetzij assessoren, hetzij gezworenen verhinderd zijn om hun ambt verder te
vervullen;
Overwegende dat te dezen krachtens de voormelde wetsbepalingen,

335

enerzijds, een plaatsvervangende voorzitter en een plaatsvervangende
rechter-assessor werden aangewezen, anderzijds, de uitloting werd bevolen van zes plaatsvervangende gezworenen, om de debatten bij te
won en;
Overwegende dat, naar luid van artikel125, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de gezworene die verhinderd is de debatten bij te wonen,
wordt vervangen door een plaatsvervangende gezworene volgens de orde
van de uitloting, indien de reden va~
verhindering door het hofvan assisen is aangenomen;
Overwegende dat de rechtspleging
voor het hof van as sis en verloopt in
twee onderscheiden fasen : een eerste fase die het bewijs van het aan de
beschuldigde ten laste gelegde feit en
zijn schuld daaraan betreft, een
tweede fase die enkel de toepassing
van de wet betreft op het feit waaraan de beschuldigde ingevolge de verklaring van de jury, bij het afsluiten
van de eerste fase van de rechtspleging, schuldig is bevonden; dat elke
fase van de rechtspleging wordt afgesloten met een afzonderlijke beslissing, die telkens is voorafgegaan door
een afzonderlijk tegensprekelijk debat in het bijzijn van de werkende gezworenen en de plaatsvervangende gezworenen;
Overwegende dat artikell25, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
dat de vervanging regelt van een verhinderde gezworene door een plaatsvervangende gezworene, geen onderscheid maakt tussen de debatten van
de eerste en van de tweede fase van de
rechtspleging; dat hieruit voortvloeit
dat die vervanging kan geschieden zolang de beraadslaging over de toepassing van de wet, die volgt op de debatten daaromtrent in de tweede fase
van de rechtspleging, niet is beeindigd en dat derhalve de gezworene die,
na de verklaring van de jury, verhinderd is zijn ambt verder te vervullen, alsnog wettig kan worden vervangen door een plaatsvervangende
gezworene;

336

HOF VAN CASSATIE

Dat het hofvan assisen derhalve, na
de verklaring van de jury omtrent de
schuld van de eisers, wettig vermocht
tijdens de debatten over de toepassing van de wet een gezworene die verhinderd is om zijn ambt verder te vervullen, te vervangen door een
plaatsvervangende gezworene volgens de orde van uitloting; dat deze
plaatsvervangende gezworene, die in
deze hoedanigheid de debatten tijdens de eerste fase van de rechtspleging had bijgewoond, wettig mede kon
beraadslagen over de toepassing van
de wet op de feiten waaraan de eisers schuldig waren verklaard, hoewel hij niet aan de beraadslaging over
de schuld had deelgenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, wat de verklaring van de jury betreft, de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat, krachtens artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering, tegen de regelmatig bevonden verklaring van de jury over de
schuldvraag geen rechtsmiddel openstaat; dat die verklaring, waardoor de
schuld is vastgesteld, een collegiale beslissing van de jury is die gezag van
gewijsde heeft, mitsdien verbindend is
voor de verdere rechtspleging;
Overwegende dat uit de artikelen
434, eerste lid, en 362 van het Wethoek van Strafvordering volgt dat de
tweede fase van de rechtspleging nog
enkel betrekking heeft op de debatten over de toepassing van de wet en
op de beslissing daaromtrent door het
hof samen met de jury; dat hun taak
in deze fase van de rechtspleging er
nog alleen in bestaat de gevolgen te
bepalen die voortvloeien uit een reeds
regelmatig verworven schuldigverklaring door de jury;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat aan de beraadslaging over de
toepassing van de wet wordt deelgenomen door een plaatsvervangende gezworene die alle debatten heeft bijge-
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woond en die, na een regelmatig
verkregen schuldigverklaring, regelmatig geroepen wordt ter vervanging
van een gezworene die verhinderd is
zijn ambt verder te vervullen, niet valt
af te leiden dat de veroordeling van de
eisers is gewezen door een rechtscollege dat niet voldoet aan de eisen van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
bedoeld bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord
door Mr. J. Verbist, advocaat bij het
Hof van Cassatie, ter griffie van het
Hofneergelegd op 20 februari 1995 namens de thans voor het Hof van Cassa tie niet in de zaak zijnde burgerlijke partijen Jan DeClerck, Martine
Van den Weghe en Dominiek De
Clerck, verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt de eisers in de kosten van
hun respectieve voorziening.
22 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.
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KAMER -

23 maart 1995

1o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- ALGEMEEN- WET
- BE GRIP - KONINKLIJK BESLUIT TOT BESCHERMING VAN EEN LANDSCHAP.
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2° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLLJKE
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- MID·
DEL VOLGENS HETWELK EEN KONINKLIJK BESLUIT TOT BESCHERMING VAN EEN LANDSCHAP WORDT GESCHONDEN.

3° STEDEBOUW- ALLERLEI- EIGENDOM
WAARVOOR EEN KONINKLIJK BESLUIT TOT BESCHERMING IS GENOMEN- LATER GEWESTPLAN- BEPERKINGEN VAN DE RECHTEN VAN
DE EIGENAAR- VERGOEDING- VOORWAARDEN.

1o en 2° Nu een koninklijk besluit tot bescherming van een landschap, dat werd
genomen ter uitvoering van de wet van 7
augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, geen wet is in
de zin van art. 608 Ger. W., is een cassatiemiddel niet ontvankelijk, in zoverre
daarin schending van zodanig besluit
wordt aangevoerd (1). (Artt. 608 en 1080
Ger.W.)
3° De rechter kan, zonder miskenning van
art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw of van art. 6 wet 7 augustus
1931, een vordering tot schadevergoeding afwijzen van de eigenaar voor een
goed waarop een gewestplan beperkingen heeft opgelegd, omdat hij van oordeel is dat dit plan het gebruik waarvoor het goed diende of normaal bestemd
was, niet wijzigt daar er reeds beperkingen bestonden in een koninklijk besluit tot
bescherming van het landschap.
(COOMANS DE BRACHENE
T. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0204.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 78, 97, 107 van de Grondwet thans
105, 149 en 159 van de gecoordineerde
Grondwet, uitgevaardigd op 17 februari
1994, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6 van de wet van 7 augus(1) Zie Cass., 18juni 1970 (A. C., 1970, 979) en
de cone!. adv.-gen. J. Velu bij Cass., 14 mei 1987,
A.R. nr. 7639 (ibid., 1986-87, nr. 538).
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tus 1931 op het behoud van monumenten
en landschappen, 37 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
en, voor zoveel nodig, 2 van het koninklijk besluit van 19 april 1977 waarbij het
Paridant-domein te Ukkel als natuurmonument wordt beschermd,
doordat het arrest beslist dat het gewestplan Brussel het gebruik niet heeft gewijzigd waarvoor het goed van de eisers dient
ofnormaal bestemd is en dat zij geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding op grond van artikel 37 van de wet
van 29 maart 1962 op grond dat: "het 'Domein Paridant' op 5 januari 1980, datum
die in aanmerking moet worden genomen
voor de toepassing van voornoemd artikel 37, bij koninklijk besluit van 19 april
1977, genomen op grond van de wet van 7
augustus 1931, als natuurmonument is beschermd; dat dit koninklijk besluit de beperkingen opsomt van de rechten van de eigenaars (die) inzonderheid bestaan in: het
verbod grondwerken, bouwwerken en opgravingen uit te voeren, evenals aile werken die het uitzicht van de grond of de beplanting kunnen wijzigen, het verbod enig
gebouw op te richten voor beschutting, behuizing of commerciele doeleinden, nieuwe
gebouwen op te richten ofbestaande te verbouwen zonder dat de plannen voorafvoor
advies zijn voorgelegd aan de Koninklijke
commissie voor monumenten en landschappen en goedgekeurd zijn door de hogere
overheid; dat het geheel van die beperkingen ertoe strekt de bestaande toestand te
'bevriezen' en tot gevolg hebben dat het
goed van de (eisers) het karakter verliest
van grond die verkaveld of bebouwd kan
worden; dat overigens, de aanvraag tot aanpassing van het landschap, die de (eisers)
op 6 juli 1980, op grond van artikel2.11
van het koninklijk besluit van 19 april
1977, hebben ingediend, op 24 september
daaropvolgend ongunstig is beoordeeld door
de Koninklijke commissie voor gebouwen en
landschappen, op grond dat 'de geplande
gebouwen helemaal niet passen in het landschap en leiden tot het verdwijnen van het
kasteel dat niet mag worden vernietigd',advies dat, a posteriori, het verkavelingsofbouwverbod voor die grond bevestigt; (. .. )
dat te dezen een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut de rechten van de
eigenaar beperkte in de mate die hierboven is gepreciseerd en de konsoorten Coomans de BrachEme in concreto belette over
hun goed te beschikken door het te verkavelen of te doen bebouwen; dat derhalve
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niet ernstig kan worden betwist dat, zoals (verweerder) betoogt, het goed van de
konsoorten Coomans de Brachene op 5 januari 1980 helemaal geen grond was die
kon worden verkaveld of bebouwd, maar
een beschermd landschap met een beukenbos en een kasteel, die heiden voor bescherming zijn bestemd; dat aldus, bij de beoordeling van het recht op schadevergoeding
van de (eisers), het irrelevant lijkt dat een
stilzwijgende afwijking in juli 1982 is verkregen, te weten een voorlopige vergunning die voortvloeit uit het niet optreden
van het bestuur binnen de wettelijke termijn, en die bij koninklijk besluit kan worden ingetrokken; dat die vergunning overigens, nu het gewestplan dat gebied in de
groene zone opneemt, van elke uitwerking verstoken was",
terwijl, overeenkomstig artikel37 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw schadevergoeding verschuldigd is wanneer het bouw- ofverkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende
kracht heeft verkregen, een einde maakt
aan het gebruik waarvoor een goed dient of
normaal bestemd is de dag voorafgaand
aan de inwerkingtreding van dat plan; de
bestemming van een goed uit een feitelijke toestand volgt ofuit rechten die privepersonen tegen de overheid kunnen doen
gelden met betrekking tot het gebruik van
de grond; het litigieuze goed te dezen bij koninklijk besluit van 29 augustus 1977 werd
beschermd waarbij inzonderheid als beperking werd opgelegd "het verbod om, behoudens een vergunning die vooraf overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van
de voormelde wet ... wordt verleend, 11°
nieuwe gebouwen op te trekken of de bestaande te verbouwen zonder dat de plannen vooraf voor advies zijn voorgelegd aan
de Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen en door de hogere
overheid zijn goedgekeurd";
eerste onderdeel, het verbod om nieuwe
gebouwen op te trekken ingevolge het koninklijk besluit tot bescherming dus niet
absoluut was, nu de mogelijkheid nieuwe
gebouwen op te richten gewoon afhankelijk werd gesteld van de voorafgaande voorwaarde dat de plannen vooraf voor advies aan de Koninklijke commissie voor
monumenten en landschappen zijn voorgelegd en door de hogere overheid zijn goedgekeurd; het arrest, door te beslissen dat
het koninklijk besluit tot bescherming de
bestaande toestand bevroor en, in concreto, de eisers belette over hun goed te beschikken door het te verkavelen of te doen
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bebouwen, het koninklijk besluit tot bescherming van 19 april 1977 en inzonderheid artikel2, 11°, ervan een draagwijdte
geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, van
artikel 2, inzonderheid 11°, van het koninklijk besluit van 19 april 1977) en de gevolgen ervan niet naar recht beoordeelt
(schending van de artikelen 78 en 107 van
de Grondwet, thans 105 en 159 van de gecoordineerde Grondwet en voor zoveel nodig van artikel 2, inzonderheid 11°, van het
koninklijk besluit van 19 april 1977);

tweede onderdeel, het vierde lid van artikel6 van de wet van 7 augustus 1931 bepaalt dat: "de bij koninklijk besluit tot rangschilling verboden werken echter op
verzoek van de belanghebbenden, bij een
later koninklijk besluit mogen toegelaten
worden ... "; de mogelijkheid dat wordt afgeweken van de beperkingen opgelegd bij
het koninklijk besluit tot bescherming een
gegeven was dat op zijn minst in aanmerking diende te worden genomen bij de beoordeling van de bestaande toestand de dag
voorafgaand aan de inwerkingtreding van
het plan; daaruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat het koninklijk besluit tot
bescherming de bestaande toestand bevroor en, in concreto, de eisers belette over
hun goed te beschikken door het te verkavelen of te doen bebouwen, de gevolgen van
een koninklijk besluit tot bescherming niet
naar recht beoordeelt (schending van artikel6 van de wet van 7 augustus 1931) en
inzonderheid van het koninklijk besluit van
19 april 1977 (schending van de artikelen 78 en 107 van de Grondwet, thans 105
en 159 van de gecoordineerde Grondwet en,
voor zoveel nodig, van artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april1977) en, bijgevolg, het begrip bestaande bestemming
op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan miskent (schending
van artikel37 van de wet van 29 maart
1962);

Wat het eerste onderdeel betreft:
In zoverre het onderdeel de scherrding van artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april 1977 aanvoert:
Over de door verweerder aangevoerde grand van niet-ontvankelijkheid : dat koninklijk besluit is

~~~~-~~~,-~--.
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geen wet in de zin van artikel 608 van
het Gerechtelijk Wetboek :
Overwegende dat een koninklijk besluit tot bescherming van een landschap, genomen ter uitvoering van de
wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, geen wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
In zoverre dit onderdeel de schending aanvoert van de artikelen 78 en
107 van de Grondwet, thans de artikelen 105 en 159 van de op 17 februari
1994 gecoi:irdineerde Grondwet :
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het de gevolgen van
het koninklijk besluit van 19 april
1977, dat het "domein Paridant" als
landschap heeft beschermd, niet naar
recht beoordeelt;
Overwegende dat de aangevoerde
bepalingen niets te maken hebben met
de in het onderdeel aangevoerde grief;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Over het onderdeel voor het overige:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het "domein Paridant", dat de
eisers bij erfopvolging hebben verkregen, bij een koninklijk besluit van 19
april 1977 als landschap werd beschermd, op grond van artikel 6 van
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, en dat ''het koninklijk besluit van
28 november, dat in het Belgisch
Staatsblad van 20 december 1979 is
bekendgemaakt, op 5 januari 1980 in
werking is getreden, met daarin de definitieve vastlegging van het gewestplan voor Brussel, waarin het 'Domein Paridant' als kultureel, historisch
of esthetisch waardevollandschap in
de groene zone wordt opgenomen",
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Overwegende dat artikel 2 van voormeld koninklijk besluit van 19 april
1977 preciseert dat "de beperkingen
van de rechten van de eigenaars in het
nationaal belang de volgende zijn : verbod om, behoudens een vergunning die
vooraf overeenkomstig de bepalingen van de voormelde wet van 7 augustus 1931 wordt verleend,: r grondwerken, bouwwerken en opgravingen
te verrichten, graverijen te ontginnen of exploitatiewerk te verrichten, in
het algemeen werken uit te voeren die
het uitzicht van de grond of de beplanting kunnen wijzigen; (. .. ) 11'
nieuwe gebouwen op te richten of bestaande te verbouwen zonder dat het
plan vooraf voor advies is voorgelegd
aan de Koninklijke commissie voor
monumenten en landschappen en door
de hogere overheid is goedgekeurd";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "het geheel van die beperkingen ertoe strekt de bestaande toestand te 'bevriezen' en dat zij tot
gevolg hebben dat het goed van de (eisers) het karakter verliest van grond
die verkaveld of bebouwd kan worden" en "dat te dezen, een wettelijke
erfdienstbaarheid van openbaar nut de
rechten van de eigenaar op bovenvermelde wijze beperkte en (de eisers) in concreto belette over hun goed
te beschikken door het te verkavelen
of te doen bebouwen";
Dat het hof van beroep door die
overwegingen het koninklijk besluit tot
bescherming niet uitlegt op een wijze
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en bijgevolg de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel in die mate feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 2 van het
koninklijk besluit van 19 april1977 en
van de artikelen 78 en 107, thans 105
en 159, van de Grondwet :
Over de door verweerder opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid
die identiek zijn met die opgeworpen
tegen het eerste onderdeel :

__
- _--,_
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Overwegende dat uit het antwoord
op de gronden van niet-ontvankelijkheid opgeworpen tegen het eerste onderdeel volgt dat de gronden van
niet-ontvankelijkheid dienen te worden aangenomen;
Over het onderdeel voor het overige:
Overwegende dat artikel 37, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw bepaalt dat schadevergoeding verschuldigd is door het Rijk, de vereniging
van gemeenten of de gemeente, wanneer het bouw- ofverkavelingsverbod
volgend uit een plan dat bindende
kracht heeft verkregen, een einde
maakt aan het gebruik waarvoor een
goed dient of normaal bestemd is de
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan;
Overwegende dat artikel 6 van de
wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen bepaalt dat de landschappen
waarvan het behoud in historisch, esthetisch of wetenschappelijk opzicht
van nationaal belang is, kunnen gerangschikt worden onder de voorwaarden en in de vormen vastgesteld bij artikel 1, dat elk koninklijk besluit tot
rangschikking van een landschap de
beperkingen opsomt welke gebracht
worden aan de rechten der eigenaars
en welke door de behartiging van het
nationaal belang worden opgelegd,
maar dat de bij koninklijk besluit tot
rangschikking verboden werken echter op verzoek van de belanghebbenden, bij een later koninklijk besluit
mogen toegelaten worden, nadat advies werd uitgebracht door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen en door het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het arrest, dat beslist "dat het gewestplan Brussel het
gebruik niet heeft gewijzigd waartoe
het goed van de (eisers) (diende) of
normaal bestemd was", artikel37 van
de wet van 29 maart 1962 noch artikel6 van de wet van 7 augustus 1931
schendt;
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Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
23 maart 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Delahaye en
Simont.
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CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- MIDDEL
VOLGENS HETWELK DE REDENEN VAN HET
VONNIS TEGENSTRIJDIG ZIJN.

In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk een
cassatiemiddel, in zoverre daarin schending van art. 1138, 4•, Ger. W. wordt aangevoerd tot staving van een grief betreffende een gebrek aan motivering wegens
tegenstrijdigheid in de redenen van de beslissing, daar voormeld artikel1138, 4•,
alleen tegenstrijdigheid tussen de beschikkingen van een beslissing beoogt.
(Artt. 1080 en 1138, 4°, Ger.W.)

(INSTITUT ROUFFART-MARIN B.V.B.A.
T. IMMOBILIERE DUVAL D'OHAIN N.V.)

(A.R. nr. C.94.0368.F)

23 maart 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Rappe, raadsheer- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van
Ommeslage en Simont.
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1e KAMER- 23 maart 1995
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

INKOMSTENBELASTINGEN- vooRHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - BEDRIJFSVOORHEFFING- TERUGGAVE- MORATOIRE
INTEREST.

Wanneer bedrijfsvoorheffing moet worden terugbetaald wegens de laattijdigheid van
de aanslag, kan de rechter de Staat niet
veroordelen tot betaling van moratoire interest op grand van art. 308 W.I.B. (1964).

(1)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. SAlVE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.94.0030.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2 en 308 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en, voor zoveel nodig, van artikel 418 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992,
doordat het hofvan beroep, nadat het de
administratie bij gebrek aan inkohiering
van een ten name van verweerster vast te
stellen aanslag in de personenbelasting
over het dienstjaar 1983 bevolen heeft, de
ten onrechte in haar bezit gehouden
bedrijfsvoorheffing terug te betaien, de stelling van de administratie niet aanneemt
volgens welke "de bedrijfsvoorheffing geen
belasting is, maar aileen een wijze van heffing van de over alle inkomsten verschuldigde gezamenlijke belasting waarmee die
voorhe:ffing dient te worden verrekend", en
dus beslist dat de terugbetaling ervan aanleiding geeft tot betaling van moratoire interesten, op grand van artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, om
reden dat "hoewel het woord 'belasting' in
de eerste zin van artikel 308 niet enkel in
de louter technische betekenis van het
woord moet worden opgevat, zoals het is
omschreven in artikel 1 van het wetboek,
(1) Cass., 19 feb. 1993, A.R. nr. F.1955. N (A. C.,
1993, nr. 108).
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maar oak, zoals uit artikel 2 van hetzelfde
wetboek blijkt, de voorheffingen omvat,
zulks echter aileen het geval is voor zover de voorheffingen niet van het
toepassingsgebied van artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zijn
uitgesloten krachtens de bepaling van artikel 309, waarin de uitzonderingen worden opgesomd", wat te dezen niet het geval is, vermits het gaat om een
terugbetaling van bedrijfsvoorheffing aan
de belastingplichtige en niet aan de
belastingschuldige en de aanvraag tot terugbetaling (van verweerster) geen vordering was tot teruggave van overschot van
voorheffing, welk antwoord is gegeven door
het tussenarrest (van 5 mei 1992), dat zowel voor het hof als voor de partijen bindend is, vermits, wat het overschot van
voorheffing betreft, die vraag op net dezelfde wijze rijst in artikel 309 als in artikel 277 van hetzelfde wetboek,
terwijl de rechter, om te beslissen of er bij
de terugbetaling van een bedrag, dat de administratie ten onrechte in haar bezit heeft,
er ai of niet moratoire interest dient te worden toegekend, eerst en vooral rekening
moet houden met de aigemene regel van artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (418 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen 1992), volgens welke
moratoire interest aileen wordt toegekend
bij terugbetaiing van belasting, maar, zelfs
ai voorziet artikel 309 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (419 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1992),
uitdrukkelijk in afwijkingen op die algemene regel, er bovendien, vooraieer moratoire interest wordt toegekend, moet worden vastgesteld dat de terugbetaalde sam
wel degelijk een "belasting'' is, wat niet het
geval is met ieder bedrag dat in mindering komt op de belasting (voorheffingen en
voorafbetalingen); immers, overeenkomstig artikel 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, onder "belasting" aileen wordt verstaan, de personenbelasting,
de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting der nietverblijfhouders; zo, weliswaar, krachtens artikel2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die belastingen worden
geheven bij wege van voorheffingen binnen bepaalde grenzen en onder de voorwaarden als bedoeld in dat wetboek, voormeld artikel 1 onder andere bepaalt dat de
personenbelasting een belasting is op het
globaai inkomen van de rijksinwoner, welke
belasting wordt vastgesteld, niet bij wege
van heffing van de in artikel 2 en titel VI
van dat wetboek bedoelde roerende en
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bedrijfsvoorheffingen, maar wel ten gevolge van de bij artikel 266 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen voorgeschreven inkohiering, en de desbetreffende betaling door verrekening van het
bedrag van de overeenkomstig de artikelen 186, 191 en 203 geheven voorheffingen; uit de wettelijke regeling aldus duidelijk blijkt dat de voorheffing geen
belasting is, maar enkel een wijze van heffing van de totaal verschuldigde belasting waarmee de voorheffing moet worden verrekend; wanneer wordt vastgesteld
dat, in geval van bezwaar of beroep, die
voorheffingen aan de belastingplichtige
moeten worden terugbetaald, omdat te zijnen laste geen inkohiering in de personenbelasting is gebeurd, over de belastbare periode waarvoor die voorheffingen zijn
ingehouden, die terugbetaling derhalve
geen terugbetaling van belasting kan zijn
en geen interest kan worden toegekend op
grond van artikel308 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, vermits die bepaling uitsluitend toepassing vindt in geval van terugbetaling van belasting; het arrest derhalve, nu het moratoire interest
toekent, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aanslag van verweerster in
de personenbelasting over het j aar
1983 niet binnen de wettelijke termijn is gevestigd; dat het de terugbetaling beveelt van de aan de bran over
het belastingjaar 1982 ingehouden
bedrijfsvoorheffing, verhoogd met de
moratoire interest krachtens artikel
308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het cassatieberoep enkel gericht is tegen de beslissing waarbij interest wordt toegekend aan verweerster;
Overwegende dat, luidens het
bovenaangehaalde artikel 308, interest verschuldigd is bij terugbetaling
van belastingen;
Dat de bedrijfsvoorheffing in de regel geen belasting is, maar een wijze
van heffing van de belasting, die de belastingplichtige verschuldigd is op het
totaalbedrag van zijn inkomsten en
waarmee zij moet worden verrekend;
Dat, wanneer een voorheffing moet
worden verrekend met een belasting,
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maar een regelmatige inkohiering van
de belasting waarmee ze geheel of gedeeltelijk kan worden verrekend ontbreekt, de voorheffing een wijze van
heffing van de belasting blijft;
Dat, derhalve, wanneer de bedrijfsvoorheffing moet worden terugbetaald
wegens de laattijdigheid van de aanslag, de rechter de Staat niet op grand
van het bovenvermelde artikel 308
kan veroordelen tot betaling van moratoire interest;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt tot betaling van moratoire interest op de terug te betalen
bedrijfsvoorheffingen en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de uitspraak daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
23 maart 1995 - 1" kamer (voltallige zitting) - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h.
Piret, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Gerard; Forestini, Brussel.

Nr. 166
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23 maart 1995

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR - ELEMENTEN WAARMEE REKENING
WORDT GEHOUDEN.

De directeur van de belastingen die uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren kan, om
eigen redenen, de aanslag handhaven op
grand van materiele gegevens die de

- T
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ciers hebben gediend; de betaalde rente
heeft dus zonder enige twijfel betrekking op
leningen en voorschotten die voor beroepsdoeleinden zijn afgesloten"; in zijn beslis(CALAY-CALEMBERT
sing poogt de directeur volgend standT. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
punt te verdedigen : ''het opgeworpen
probleem kan vanuit twee invalshoeken
worden benaderd : ofwel is het geleende
ARREST (vertaling)
geld voor prive-doeleinden gebruikt, en dan
wordt de rente, overeenkomstig artikel 44
(A.R. nr. F.94.0068.F)
van het Wetboek van de InkomstenbelasHET HOF; - Gelet op het bestre- tingen, uit de algemene kosten uitgesloten; ofwel heeft (eiser) de geldmiddelen van
den arrest, op 4 mei 1994 door het Hof zijn
onderneming voor prive-doeleinden gevan Beroep te Luik gewezen (nr. bruikt en dan moet de genoemde rente als
10.814);
een voordeel in natura worden aangemerkt
overeenkomstig artikel 22, 2°, van het WetOver het middel : schending van de ar- hoek van de Inkomstenbelastingen; de betikelen 22, 2°, 43, r, 44 en 276, inzonder- lastbare winst moet bijgevolg, ongeacht de
heid tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit tot invalshoek, op evenwaardige wijze worden vermeerderd"; "die handige voorstelcoiirdinatie van 26 februari 1964),
ling houdt evenwel niet stand; de taxatiedoordat het hofvan beroep op eisers con- ambtenaar heeft de rente verworpen onder
clusie waarin wordt aangevoerd: "(eiser) voorwendsel dat de leningen voor privedie ten persoonlijke titel een belangrijk doeleinden waren afgesloten; het is aanwegenwerkenbedrijf exploiteert, had ten getoond en erkend dat zulks vals is; de
tijde van de feiten van verschillende in- rente is dus aftrekbaar; het tweede door de
stellingen leningen en geldvoorschotten be- directeur aangevoerde probleem - het
komen; hij had dus rente betaald die als enige dat zich stelt- is totaal verschilbedrijfslasten zijn aangerekend, nu de ge- lend : als een ondernemer, een fYsieke perleende bedragen voor de onderneming zijn soon, geld uit zijn onderneming haalt voor
aangewend; (eiser) was overigens eige- prive-doeleinden, geniet hij dan een benaar van die onderneming en had als dus- lastbaar voordeel in natura?; beide probledanig daaruit geld gehaald voor verschillende prive-verrichtingen ... "; voor het men zijn totaal verschillend : 1. in het eerbelastingjaar 1986 (inkomsten 1985) kreeg ste geval (leningen voor prive-doeleinden),
hij op 11 oktober 1988 een bericht van wij- leent de ondernemer van derden; in het
ziging, met de vermelding: "de schuld- tweede geval heeft hij aileen met zichzelf
rente voor het kaskrediet en voor de voor- te maken; 2. in het eerste geval betaalt de
schotten op werken die door financiele ondernemer een rente waarvan het beinstellingen zijn toegekend vloeit voort uit drag bepaald wordt in de met de lener gegeleend geld dat voor prive-doeleinden is sloten overeenkomst; het betreft een overgebruikt. Zij wordt bijgevolg niet aanvaard eengekomen rente; in het tweede geval rijst
als aftrekbare bedrijfsuitgave overeenkom- een probleem van voordeel in natura dat
stig artikel44 van het Wetboek van de In- moet worden geraamd; verder dient erop
komstenbelastingen"; eiser heeft in zijn ant- gewezen te worden dat de directeur bij die
woord op dat bericht van wijziging en in beoordeling bedragen in aanmerking heeft
zijn daaropvolgend bezwaarschrift, steeds genomen die volledig verschillen van de
aangevoerd. ''het is niet ernstig te bewe- door de taxatieambtenaar afgewezen rente :
ren dat de leningen en voorschotten niet afgewezen rente: 2.543.035 frank; door de
louter voor beroepsdoeleinden zijn afgeslo- directie in aanmerking genomen bedrag.
ten; hij beweerde inzonderheid dat som- 3.322.379 frank (dat bedrag wordt evenmige leningen werden afgesloten voor de wei niet in aanmerking genomen omdat het
aankoop van materiaal en dat hij voor die lager ligt dan het door de taxatieambtenaar
verrichting subsidies had gekregen; hij vastgestelde bedrag) ... ; 3. de juridische
toont eveneens aan dat de kredietopeningen grondslag van de aanslag is volledig verrechtstreeks voor de betaling van leveran- schillend, zoals de directeur overigens impliciet erkent; in een geval (afgewezen
rente), betreft het de toepassing van het
oude artikel44 van het Wetboek van de In(1) Cass., 5 april1993, F.1223.F (A. C., 1993, nr.
komstenbelastingen; in het andere geval
176).
taxatieambtenaar in aanmerking had genomen (1). (Art. 276 W.I.B. 1964.)

,~T_T
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(voordelen in natura), diende het oude artikel 22, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen te worden toegepast
..."; "als de bezwaren betrekking hebben op
het feit dat de bewuste rente ten onrechte
was afgewezen en als uit het onderzoek van
het dossier blijkt dat het bezwaar op dat
punt gegrond is, dan heeft de directeur enkel de mogelijkheid : de outlasting van de
aanslag bevelen; hij kan geen compensatie toepassen door de afgewezen rente te
vervangen door zogenaamde voordelen in
natura; ... de directeur schendt door die
werkwijze de bepalingen van artikel276,
tweede lid, zoals het toen van kracht was";
- om die redenen vraagt eiser, in het dictum van zijn conclusie, dat het hofvan beroep zou vaststellen dat de taxatieambtenaar, voor het belastingjaar 1986,
"uitdrukkelijk de rente heeft afgewezen die
als bedrijfslast is aangegeven, op grond dat
de geleende kapitalen voor de financiering van prive-verrichtingen zijn gebruikt";
dat de bestreden beslissing aanneemt "dat
geenszins wordt betwist dat de leningen en
voorschotten op werken voor beroepsdoeleinden zijn afgesloten; dat de rente op
die leningen en voorschotten bijgevolg terecht als bedrijfslasten zijn afgetrokken,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zoals dat toen van kracht was",
en "voor recht te zeggen dat de directeur,
door niettemin een gedeelte van die rente
af te wijzen op grond dat (eiser) een gedeelte van de geldmiddelen van zijn onderneming voor prive-doeleinden heeft gebruikt en daardoor een voordeel in natura
heeft genoten (het oude artikel 22, 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen), een compensatie verwezenlijkt die
verboden is bij artikel 276, tweede lid, van
het wetboek, zoals dat op het ogenblik van
de beslissing van kracht was", het hof van
beroep niet ontkent dat de aftrek als
bedrijfsuitgave van de rente op de door eiser als zelfstandige aannemer gesloten leningen als bedrijfsonkosten, "door de
taxatieambtenaar is afgewezen, die oordeelt dat zij voor prive-doeleinden zijn gesloten" en "dat het door (eiser) geleende
geld wel degelijk aileen voor de onderneming is gebruikt", eisers bezwaar afwijst,
op grond "dat de directeur geen bij artikel276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen verboden compensatie verwezenlijkt als hij oordeelt dat de werkwijze
van (eiser) hem voordelen in natura opleverde, en op grond van de vaststelling dat,
ongeacht het ingenomen standpunt, de
netto-winst met hetzelfde bedrag werd ver-
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meerderd, nu hij de aanslag slechts gedeeltelijk handhaafde, op basis van dezelfde materiele gegevens als die welke door
de taxatieambtenaar in aanmerking zijn genomen, ook al heeft hij ze passender omschreven, en aldus het werk van de administratie heeft voltooid, wat zijn recht en
zijn plicht is", en op grond van "de oordeelkundige motieven" van de bestreden beslissing van 3 december 1991, die het hof
van beroep overneemt, volgens welke "het
opgeworpen probleem vanuit twee invalshoeken kan worden benaderd : ofwel is het
geleende geld voor prive-doeleinden gebruikt, en dan wordt de rente, overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, uit de algemene kosten uitgesloten; ofwel heeft (eiser) de geldmiddelen van zijn onderneming voor privedoeleinden gebruikt en dan moet de
genoemde rente als een voordeel in natura worden aangemerkt overeenkomstig
artikel 22, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; de netto winst wordt,
ongeacht de invalshoek, op evenwaardige
wijze vermeerderd; (... )de directeur kan,
omdat de inkomstenbelastingen de openbare orde raken, binnen de grenzen van het
bij hem aanhangig gemaakte geschil, op
grond van andere dan de door de taxatieambtenaar aangevoerde redenen, beslissen dat de aanslag gegrond is; de overgelegde gegevens, dat wil zeggen de op 31
december 1984 en op 31 december 1985
vastgestelde balansen, tonen onomstotelijk aan dat de eigen middelen die voor de
werkzaamheid worden aangewend negatief zijn en dat de ondernemer bijgevolg
voordeel haalt uit de geldmiddelen van zijn
onderneming (. .. );men uit dezelfde balansen opmaakt dat, hoewel de kredietopeningen zijn verleend gelet op het bestaan van facturen die door de Staat
moeten worden betaald, de schuldvorderingen ten gevolge van leveringen van goederen of diensten beduidend lager zijn dan
de schulden uit de aankoop van goederen
en diensten en dat zowel op 31 december
1984 alsop 31 december 1985 ... ; aldus duidelijk is aangetoond dat de (eisers) afnemingen voor prive-gebruik niet van zijn eigen geldmiddelen maar van die van zijn
onderneming zijn gedaan; het bestaan van
het in aanmerking genomen voordeel duidelijk is aangetoond, ongeacht of de gebruikte geldmiddelen rechtstreeks of onrechtstreeks van professionele oorsprong
zijn: kredietopeningen, schulden aan leveranciers, ... ; (... ) de rekening van de ondernemer had, zoals blijkt uit de neergelegde balansen, een gemiddeld debetsaldo
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van 42.041.248 frank ... ; de rentevoet bepaald in artikel 9quater, §3, 1, d, van het
koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bedraagt 9, 7 5 % voor het bewuste j aar; de
voordelen belopen: 42.041.248-7.965.560
(V.A. van 1982)= 34.075.688 x 9,75% =
3.332.379 frank, een bedrag dat hoger is
dan het bedrag van de door de taxatieambtenaar niet aangenomen uitgaven, wat
aantoont dat laatstgenoemde gematigd is
opgetreden",
terwiJl, naar luid van artikel 276, tweede
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, het de directeur, waarbij een bezwaar tegen een aanslag aanhangig is, niet
is toegelaten "in zijn beslissing belastingsupplementen te vestigen, noch de compensatie te verwezenlijken tussen een
rechtmatig bevonden outlasting en een ontoereikendheid van aanslag die zou zijn
vastgesteld"; uit de voormelde redenen van
het arrest en van de beslissing van de directeur volgt: 1. dat de litigieuze oorspronkelijke aanslag gegrond was op een vermeerdering van eisers belastbare winst ten
gevolge van de afwijzing van de aftrek als
bedrijfslasten van rente op leningen die eiser heeft gesloten, op grond dat die lasten "voor prive-doeleinden dienen" en dus
krachtens artikel 44 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen niet aftrekbaar
waren; 2. dat de directeur, op eisers bezwaar, integendeel heeft geoordeeld dat het
geleende geld wel degelijk voor beroepsdoeleinden was gebruikt, zodat de betaalde
overeengekomen rente wel degelijk als
bedrijfslasten aftrekbaar was ingevolge artikel 44 van het wetboek; 3. dat de directeur daarentegen heeft geoordeeld dat eiser de geldmiddelen van zijn onderneming
voor prive-doeleinden had gebruikt en dat
bijgevolg aan haar resultaat een voordeel
in natura moest worden toegevoegd ingevolge artikel 22, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (gewijzigd bij de wet
van 8 augustus 1980), luidens hetwelk "als
winst wordt aangemerkt" (van een handelsonderneming) "2° de voordelen van alle
aard die de ondernemer behaalt uit hoofde
of ter gelegenheid van het uitoefenen van
zijn beroepswerkzaamheid"; de directeur
dat voordeel in natura forfaitair heeft geraamd overeenkomstig artikel9quater, § 3,
1, d, van het besluit tot uitvoering van dat
wetboek, volgens hetwelk, voor niethypothecaire leningen zonder rente die een
werkgever aan een personeelslid toestaat,
de in aanmerking te nemen waarde van het
voordeel wegens het gebrek aan rente, gelijk is aan de referentierentevoet van het
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jaar waarin de ontlener over de geleende
bedragen heeft beschikt, welke rentevoet
voor het bewustejaar op 9,75 pet. is vastgesteld; de directeur, binnen de grenzen van
de door de taxatieambtenaar in aanmerking genomen belastbare grondslag, die
rentevoet op het gemiddeld debetsaldo van
de ondernemer ten aanzien van zijn persoonlijke onderneming heeft toegepast, en
niet op het bedrag van de aan eiser toegestane bankkredieten; uit die redenen en
vaststellingen volgt dat de directeur een, bij
artikel 276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen verboden compensatie heeft verwezenlijkt tussen : a. de rechtmatig bevonden outlasting van een
belasting op een vermeerdering van de belastbare winst tengevolge van de verwerping van de aftrek, als bedrijfslasten, van
de rente die eiser aan bankinstellingen
heeft betaald, en b. een ontoereikendheid
van aanslag ten gevolge van het feit dat het
voordeel in natura, dat de eiser-ondernemer
zichzelf heeft toegekend door voor privedoeleinden geldmiddelen uit zijn persoonlijke onderneming te halen, niet was belast overeenkomstig artikel 22, 2°, van het
wetboek; in tegenstelling tot de beslissing van het arrest, de fictieve rente die bij
de, ingevolge artikel 22, 2°, van het wethoek, belastbare winst wordt gevoegd, als
forfaitaire raming van een voordeel in natura dat de ondernemer uit zijn onderneming haalt, zelfs niet gedeeltelijk "dezelfde materiiile elementen" uitmaken als
de bij overeenkomst verschuldigde rente die
eiser aan derden heeft betaald, en waarvan de aftrek als bedrijfslasten door de
taxatieambtenaar was afgewezen; de supra b. bedoelde aanslag zowel qua belastbare zaak als qua rechtsgrond verschilt van
de onder a. bedoelde aanslag; het niet aileen een nieuwe juridische omschrijving
van dezelfde belastbare zaak betreft; daaruit volgt dat het arrest, door te dezen te beslissen dat de gewestelijk directeur de bij
artikel 276, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen verboden
compensatie niet had verwezenlijkt, die
wetsbepaling schendt en ook de artikelen
43, 1", en 44, van hetzelfde wetboek betreffende de aftrek van bedrijfsuitgaven en
-lasten en artikel22, 2°, betreffende de opname van voordelen in natura in de belastbare winsten van een ondernemer :

Overwegende dat ingevolge artikel
276, tweede lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), het
de directeur der belastingen niet is
toegelaten in zijn beslissing de com-
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pensatie te verwezenlijken tussen een
rechtmatig bevonden ontlasting en een
ontoereikendheid van aanslag die zou
zijn vastgesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de taxatieambtenaar rente op
leningen heeft afgewezen die eiser als
bedrijfslasten wilde aftrekken, op
grond van de overweging dat het geleende geld voor prive-doeleinden was
gebruikt, en dat de directeur vervolgens heeft beslist dat die rente een
voordeel in natura uitmaakt in de zin
van artikel22, 2·, van hetzelfde wethoek;
Overwegende dat de directeur aldus geen bij de wet verboden compensatie heeft verwezenlijkt, maar, om eigen redenen, de aanslag heeft
gehandhaafd op grond van materiiHe
gegevens die de taxatieambtenaar in
aanmerking had genomen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 maart 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en
DeBruyn.

Nr. 167
1e

KAMER-

24 maart 1995

KOOP- KOOPPRIJS -

VERKOOP ONROEREND
GOED- GEEN BETALING- ONTBINDING VAN
RECHTSWEGE - INGEBREKESTELLING.

Wanneer een onroerend goed verkocht wordt
onder beding dat bij gebreke van betaling van de prijs binnen de overeengekomen termijn, de verkoop van rechtswege
zal ontbonden zijn, wordt art. 1656 B. W.
geschonden door het arrest dat beslist dat
in dit geval de koper niet door een aan-
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maning in gebreke diende gesteld te worden om de prijs te betalen. (Artt. 1650 en
1656 B.W.)
(MARISSEN T. VERSCHOOREN)
ARREST

(A.R. nr. C.93.034l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1139,
1140, 1146, 1183, 1184, 1230, 1319, 1320,
1322, 1652, 1654, 1656 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van verweerder inwilligend, het vonnis a quo teniet doet en voor recht zegt dat
de onderhandse verkoopovereenkomst afgesloten tussen partijen op 31 mei 1989 betre:ffende de hoeve en weilanden gelegen te
Ranst, Wijnegembaan, ontbonden is wegens wanprestatie van eiser en ten zijner
laste en nadeel, eiser veroordeelt tot
een conven tionele schadevergoeding van
370.000 fr., deels verhoogd met nalatigheidsintresten, hem eveneens veroordeelt
tot bijkomende schadevergoeding van
42.380 fr. hoofdens fiscale boeten en bijhorigheden, verhoogd met de wettelijke interesten, de oorspronkelijke tegenvordering van eiser er toe strekkende verweerder
te veroordelen de authentieke akte te ondertekenen van verkoop van gemeld goed
afwijst en eiser tot de kosten veroordeelt,
nate hebben vastgesteld dat "de overeenkomst voorziet dat bij niet-naleving door de
koper van de aangegane verbintenissen de
verkoop van rechtswege ontbonden zal zijn
onder de verplichting van de koper een
schadeloosstelling van 370.000 fr. te betalen onverminderd het recht van de verkoper de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vervolgen" om reden dat "de
schuldenaar in gebreke wordt gesteld door
een aanmaning of door een andere daarmee gelijkgestelde akte, hetzij door de overeenkomst zelf, wanneer deze bepaalt dat de
schuldenaar zal in gebreke gesteld zijn zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltermijn (art.
1139 B.W.); dat uit de tekst van de overeenkomst bovengemeld en met name de
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term 'van rechtswege' moet afgeleid worden dat het loutere feit van het verstrijken van de termijn voor het verlijden van
de authentieke akte op zichzelf afdoende is
om de verkoop als onthonden te heschouwen zonder dat enige hijkomende ingehrekestelling noodzakelijk is",
terwijl, in het verhintenissenrecht een
sanctie, weze zij de onthinding van een
overeenkomst of schadevergoeding, slechts
kan worden opgelegd, overeenkomstig de
artikelen 1139, 1140 en 1146 van het Burgerlijk Wethoek, na ingehrekestelling van
de schuldenaar door aanmaning of een
daarmee gelijkgestelde akte, tenzij, overeenkomstig artikel 1139 Burgerlijk Wethoek, de overeenkomst zelf hepaalt dat de
schuldenaar zal in gehreke zijn zonder dat
enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltijd; het enkel feit dat
de overeenkomst, zoals het arrest releveert, voorziet dat de onthinding met verplichting schadevergoeding te hetalen "van
rechtswege" zal geheuren er aileen op wijst
dat de onthinding niet afhankelijk gesteld
wordt van de appreciatie van de rechter
conform artikelen 1183 en 1184 BW, doch
de schuldeiser niet ontslaat de schuldenaar ingehreke te stellen door een aanmaning; artikel 1656 van het Burgerlijk Wethoek in eenzelfde regeling voorziet voor de
verkoop van een onroerend goed, zoals in
onderhavig geval, door aan te stippen "wanneer hij een verkoop van onroerende goederen hedongen is dat hij gehreke aan hetaling van de prijs hinnen de overeengekomen tijd, de koop van rechtswege zal zijn
onthonden, kan de koper niettemin na verloop van de tijd alsnog hetalen, zolang hij
niet door een aanmaning in gehreke is gesteld (. .. )";
zodat het hestreden arrest dat voor recht
zegt dat onthonden is de koop-verkoop van
het litigieus onroerend goed en schadevergoeding toekent aan verweerder op de vaststelling dat een ingehrekestelling door aanmaning niet noodzakelijk is omdat de
overeenkomst in onthinding en schadevergoeding "van rechtswege" voorziet, de regels hetre:ffende de ingehrekestelling en de
onthinding met toekenning van schadevergoeding miskent (schending van de artikelen 1139, 1140, 1146, 1183, 1184, 1652,
1654, 1656 van het Burgerlijk Wethoek),
eveneens de in artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek uitgedrukte regel dat de
wettig aangegane overeenkomst degene die
deze hehhen aangegaan tot wet strekken
miskent (schending van artikel 1134 BW),
minstens aan het onthindend heding gesteld in de overeenkomst, zoals het ar-
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rest dit heding overneemt en heschrijft en
dat enkel voorziet dat de onthinding "van
rechtswege" zal plaats vinden, een uitlegging geeft die strijdig is met de hewoordingen ervan door het uit te leggen als een
ontheffing van de verplichting in gehreke te
stellen, nu, dit heding dergelijke vrijstelling niet hevat en het arrest aldus de hewijskracht van de overeenkomst miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 BW):

Overwegende dat, krachtens artikel1650 van het Burgerlijk Wetboek,
de hoofdverplichting van de koper bestaat in het betalen van de prijs op de
dag en op de plaats bij de koop bepaald; dat, krachtens artikel1656 van
hetzelfde wetboek, wanneer bij een
verkoop van onroerende goederen bedongen is dat, bij gebreke van betaling van de prijs binnen de overeengekomen tijd, de koop van rechtswege
ontbonden zal zijn, de koper niettemin na verloop van de tijd nog kan betalen, zolang hij niet door een aanmaning in gebreke is gesteld, maar dat na
die aanmaning de rechter hem geen
uitstel meer kan verlenen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verkoopsovereenkomst bepaalt dat 3.400.000 frank bij het verlijden van de authentieke akte moet
betaald worden en dat bij nietnaleving door de koper van de aangegane verbintenissen de verkoop van
rechtswege ontbonden zal zijn; dat het
oordeelt dat "uit de tekst van de overeenkomst bovengemeld en met name
de term 'van rechtswege' moet afgeleid worden dat het loutere feit van het
verstrijken van de termijn voor het
verlijden van de authentieke akte op
zichzelf afdoende is om de verkoop als
ontbonden te beschouwen zonder dat
enige bijkomende ingebrekestelling
noodzakelijk is";
Dat het arrest aldus artikel 1656
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Gent.
24 maart 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, eerste advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe.

Nr. 168
1e KAMER- 24 maart 1995

1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLLJKE
ZAKEN- NIEUW MID DEL- INCIDENTEEL BEROEP- BELANG.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - INCIDENTEEL BEROEP -BELANG.

3o VORDERING IN RECHTE- BURGERLIJKE ZAKEN- UITBREIDING OF WIJZIGINGINCIDENTEEL BEROEP - BELANG.

1°, 2° en 3° Schending van de regel die vereist dat wie een incidenteel beroep instelt hiertoe ook een belang moet hebben, kan niet voor het eerst voor het Hof
worden aangevoerd (1). (Artt. 18, 21,
1054 Ger.W.)
(1) Het O.M. concludeerde tot verwerping van
het middel op grond dat :
1) de bepaling van art. 807 Ger.W. krachtens
art. 1042 van dit wetboek toepasselijk is in hoger beroep;
==>
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(ONRAEDT T. VANCAYSEELE)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0504.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 7 december 1992 en
7 juni 1993 door het Hofvan Beroep te
Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 17, 18, 21, 1042,
1050, eerste lid, 1054 en 1056, 4°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 7 december 1992 het door verweerster ingesteld incidenteel beroep ontvankelijk verklaart op de volgende gronden : "Ook het
door (verweerster) ingestelde incidenteel beroep is regelmatig ... Ook het incidenteel beroep van (verweerster) heeft het bedrag van
het onderhoudsgeld tot voorwerp",
terwijl de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te
dienen; dat deze regel ook geldt voor de
rechtsmiddelen, die slechts kunnen aangewend worden door de partijen die benadeeld werden door de beslissing die zij bestrijden; dat een partij wier vordering in
eerste aanleg werd ingewilligd, derhalve,
tegen die beslissing geen hoger beroep kan
instellen; dat verweerster in eerste aanleg een onderhoudsbijdrage lastens eiser
vorderde van 25.000 frank per maand en
dat die vordering werd ingewilligd zoals gevraagd door de eerste rechter bij beschikking van 28 maart 1990; dat verweerster
derhalve geen belang had om tegen die beslissing incidenteel beroep in te stellen en
dat de appelrechter dit incidenteel beroep ambtshalve ontoelaatbaar had moeten verklaren (schending van art. 17, 18,
21, 1042, 1050, eerste lid, 1054, 1056, 4°,
van het Gerechtelijk Wetboek),
2) het rechtsmiddel van het incidenteel beroep, waarin art. 1054 van voormeld wetboek
voorziet, de wijziging van de door het principeel hoger beroep bestreden beslissing beoogt te
bekomen en daartoe de saisine van de appelrechter te verruimen;
3) die verruiming met name de uitbreiding van
de oorspronkelijke vordering tot voorwerp kan
hebben, ook al bekwam de ge!nterneerde in eerste aanleg al wat hij had gevorderd; de gei:ntimeerde moet in dit geval van geen ander belang laten blijken.

-'--'--· __-_-_-_L_ ----
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zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat verweerster in eerste aanleg een onderhoudsbijdrage lastens eiser vorderde van 25.000 frank per
maand en dat de eerste rechter die
vordering had ingewilligd; dat uit die
stukken eveneens blijkt dat verweerster voor de appelrechter een verhoging vroeg van onderhoudsbijdrage
en dat eiser geen verweer voerde betreffende de ontvankelijkheid van die
vordering die als een incidenteel beroep werd geformuleerd en door de
appelrechter werd behandeld;
Overwegende dat schending van de
regel die vereist dat wie een incidenteel beroep instelt ook hiertoe een belang moet hebben, niet voor het eerst
voor het Hof kan worden aangevoerd;
Dat het middel dat gericht is tegen het arrest van 7 december 1992
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening in zoverre deze gericht is tegen het arrest van 7 december 1992;
vernietigt het bestreden arrest van 7
juni 1993 in zoverre het uitspraak doet
over de onderhoudsbijdrage die eiser
aan verweerster moet betalen en over
de kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; veroordeelt eiser in de helft van
de kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
24 maart 1995 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Houtekier.
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24 maart 1995

BEDRIJFSREVISOR -

TUCHT - K.B. 16
MAART 1957- PROCEDURE - STILZWIJGENDE
OPHEFFING- WET VAN 21 FEBRUARI 1985.

In zoverre het regels betreffende de tuchtprocedure vaststelt, kan het KB. van 16
maart 1957 tot vaststelling van het tuchtreglement van het Instituut der bedrijfsrevisoren niet meer worden toegepast na
de inwerkingtreding van de wet van 21
februari 1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat. (K.B. 16 maart 1957 tot
vaststelling van het tuchtreglement van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren; wet
21 februari 1985 tot hervorming van het
Bedrijfsrevisoraat.) (1)
(X ... T. INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN)

ARREST

(A.R. nr. D930012N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 januari 1993 gewezen door de commissie van beroep
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
Over het middel gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 19 tot en 23 van de wet van 22 juli
1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, zoals gewijzigd door de wet van 21 februari 1985 tot
hervorming van het Bedrijfsrevisoraat, 30
van het Tuchtreglement van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren, goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit van 16 maart 1957 tot
vaststelling van dit tuchtreglement, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 2 oktober
1961, en van de bepalingen van deze koninklijke besluiten,
doordat de Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in de bestreden beslissing het hoger beroep en het incidenteel beroep tegen de beroepen
beslissing van de Tuchtcommissie van het
(1) Het K.B. van 16 maart 1957 tot vaststelling van het tuchtreglement van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren werd opgeheven bij art. 37 van
het K.B. van 10 jan. 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren.
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Instituut der Bedrijfsrevisoren, die aan eiser de tuchtstrafhad opgelegd van de berisping, ontvankelijk en gegrond verklaart,
de beslissing van deze Tuchtcommissie teniet doet en opnieuw beslissende, de ten
laste gelegde inbreuken bewezen verklaart
in zoverre eiser de algemene controlenormen niet heeft toegepast, en aan eiser
hiervoor de tuchtstraf oplegt van de schorsing voor een duur van 15 dagen,

terwijl artikel 30 van het Tuchtreglement
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1957 en gewijzigd bij
Koninklijk Besluit van 2 oktober 1961, bepaalt dat de beslissingen van de Commissie van beroep bij meerderheid van stemmen genomen worden, maar dat de in
eerste aanleg opgelegde straf slechts met
algemene stemmen kan worden verzwaard;
noch uit de bestreden beslissing, noch uit
enig ander stuk waarop Uw Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat te dezen de Commissie van beroep, die de door de Tuchtcommissie uitgesproken tuchtstraf verzwaart, met eenparigheid van stemmen uit
spraak heeft gedaan;
de bestreden beslissing derhalve voornoemd artikel 30 van het Tuchtreglement
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en
de bepalingen van de Koninklijke Besluiten van 16 maart 1957 en 2 oktober 1961
die evengenoemd Tuchtreglement vaststellen, alsmede de in het middel vermelde bepalingen van de wet van 22 juli 1953,
schendt;

Nr. 169

der stelsel aanneemt dan dit van de
meerderheidsbeslissing;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de wil van
de wetgever was dat aile regels betreffende de tuchtrechtelijke procedure in de wet zelf zouden worden opgenomen en niet in een door de
Koning goed te keuren reglement;
Dat het koninklijk besluit van 16
maart 1957 tot vaststelling van het
tuchtreglement van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, in zoverre het regels betreffende de procedure vaststelt, niet meer kan worden toegepast na de inwerkingtreding van de
wet van 21 februari 1985;
Dat artikel 30 van het tuchtreglement van 16 maart 1957 een aantal voorschriften inhoudt van procedurele aard, waaronder de vereiste
van eenparigheid bij verzwaring van
de straf, en in zijn geheel onverenigbaar is met de latere regeling die door
de wetgever is opgelegd;
Overwegende dat de beweerde
schending van artikel 97 (oud) van de
Grondwet afgeleid is uit de scherrding van de overige in het middel aangewezen wetsbepalingen;

de bestreden beslissing ten minste Uw
Hof niet in staat stelt zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat de wet van 22 juli
1953, na haar wijziging door de wet
van 21 februari 1985, inzonderheid in
haar hoofdstuk V "Beroepstucht", met
name de basisregels vastlegt van de
tuchtrechtelijke procedure;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op "de pleitnota" die buiten de
wettelijke termijnen ter griffie van het
Hof werd neergelegd; verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

Dat geen enkele in de gewij zigde
wet van 22 juli 1953 opgenomen bepaling de verplichting inhoudt in hoger beroep eenparig te beslissen bij
verzwaring van een tuchtstraf; dat uit
de samenhang van die regels niet af te
leiden valt dat de wetgever een an-

24 maart 1995 -1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Nelissen Grade en Van
Ommeslaghe.
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27 maart 1995

1 o MISBRUIK VAN VERTROUWEN BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP.
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B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door eiseres tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :

2° MISDRIJF- ALGEMEEN,

BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- MISBRUIK VAN VERTROUWEN- BEDRIEGLIJK OPZET- BEGRIP.

1 o en 2° Het bedrieglijk opzet is een wezenlijk bestanddeel van het wanbedrijf
misbruik van vertrouwen (1); daarover
kan de strafrechter oordelen aan de hand
van begrippen die aan andere rechtstakken zijn ontleend zonder ertoe gehouden te zijn aan die begrippen de specifieke betekenis toe te kennen die zij in die
andere rechtstakken hebben en zonder dat
begrip te hanteren zoals het in die andere rechtstakken wettelijk wordt geregeld (2). (Art. 491 Sw.)
(BOONE T. KETELS)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0135.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1993 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiseres, burgerlijke partij, op vordering
van het openbaar ministerie in kosten van de tegen verweerster ingestelde strafvordering wordt veroordeeld:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
(1) Cass., 28 juni 1948 (A C., 1948, 356).
(2) Zie R. LEGROS, "Essai sur l'autonomie du
droit p{mal'', Rev. dr. pen., 1956-57, (143) 150 e.v.

Overwegende dat de appelrechters
de in het onderdeel aangewezen verklaringen van verweerster geloofwaardig achten op grond van een aantal feitelijke gegevens die zij onaantastbaar
op hun bewijswaarde beoordelen;
Dat zij door de aanwijzing van de
gegevens de andere, eventueel strijdige, door eiseres aangevoerde feitelijke gegevens verwerpen, zodoende
haar conclusie beantwoorden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de strafrechter ook op civielrechtelijk gebied - kan
oordelen aan de hand van begrippen
die aan andere rechtstakken zijn ontleend zonder gehouden te zijn aan die
begrippen de specifieke betekenis toe
te kennen die zij in die andere rechtstakken hebben en zonder dit begrip te
hanteren zoals dit in die andere
rechtstakken wettelijk wordt geregeld;
Overwegende dat de appelrechters
in hun onderzoek naar het moreel element van het aan verweerster ten
laste gelegde misdrijf, van een verdoken schenking gewag maken in de
betekenis van een schenking die voor
derden verborgen moet blijven; dat de
eventuele civielrechtelijke nietigheid
van de aldus begrepen "verdoken
schenking" aan de beslissing van de
appelrechters dat niet afdoende bewezen is dat verweerster "op enig
ogenblik zou hebben gehandeld met
enig bedrieglijk opzet" niets afdoet;
Dat de appelrechters door hun motivering hun beslissing regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Houtkier.
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2e

KAMER-

27 maart 1995

1° MILIEURECHT -

STRAFZAKEN
OPPERVLAKTEWATEREN- LOZEN VAN AFVALWATER- VERGUNNINGSAKTE- NALEVING
VAN VOORWAARDEN - TERMIJN - OVERGANGSBEPALING- GEVOLG.

2o MILIEURECHT -

STRAFZAKEN
OPPERVLAKTEWATEREN- LOZEN VAN AFVALWATER- LOZINGSVERGUNNING- BIJZONDERE VOORWAARDEN- STRIJDIGHEID MET
ANDERE REGLEMENTEN EN BESLUITEN- GEVOLG.

go MILIEURECHT

STRAFZAKEN OPPERVLAKTEWATEREN- LOZEN VAN AFVALWATER- LOZINGSVERGUNNING- BIJZONDERE VOORWAARDEN- PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN- VERMELDING.

1o De bepaling van art. 35 van het KB. van

3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in
de gewone oppervlaktewateren, in de
openbare riolen en in kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, met de daarin bepaalde termijn van 40 maanden, genomen ter uitvoering van art. 44, § 1, van
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, is een overgangsbepaling, die krachtens art. 43 van de wet van
26 maart 1971, zoals vervangen bij art.
1 van de wet van 22 mei 1979, ophield gevolg te hebben op 30 april 1982.
2° De door de overheid verleende lozings-

vergunning die voorwaarden oplegt met
het oog op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is niet onwettig doordat aan die
voorwaarden ingevolge andere wette-
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lijke bepalingen, namelijk inzake stedebouw en onbevaarbare waterlopen, niet
zou kunnen worden voldaan, wat enkel
gevolgen heeft voor de uitvoering van de
verleende vergunning. (Art. 10 K.B. van
g aug. 1976 - Algemeen Lozingsreglement.)
go Geen bepaling van het K.B. van 3 aug.

1976, houdende algemeen reglement voor
het lozen van afvalwater in de gewone
oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen
voor regenwater vereist dat de door de bevoegde overheid in aanmerking genamen plaatselijke omstandigheden expressis verbis in de lozingsvergunning zelf
worden vermeld. (Art. 10 K.B. van g aug.
1976 - Algemeen Lozingsreglement.)
(VANNIEUWENHUYSE)
ARREST

(A.R. nr. P.9g_o26g.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
deels wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld :
Over het eerste middel : schending van
art. 97 en 107 van de Grondwet, art. g, §1,
van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (Stbl., 1 mei 1971; err.
Stbl., 14 juli 1971), en van art. g5 van het
K.B. van g augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in
de openbare riolen en in de kunstmatige
afvoerwegen voor regenwater (Stbl., 29
sept. 1976; err. Stbl., 11 nov. 1976);
doordat het bestreden arrest stelt dat art.
g5 van het K.B. van g augustus 1976 als
overgangsmaatregel sedert go april 1982
opgehouden heeft enig gevolg te ressorteren;
terwijl art. g5 van het bedoelde K.B. als
dusdanig geen overgangsbepaling is, doch
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in het algemeen en zonder enig onderscheid
tussen bestaande lozingen en nieuwe lozingen stelt binnen welke termijnen de
voorwaarden van de lozingsvergunning
moeten worden nageleefd :

Overwegende dat het artikel 35 van
het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in
de gewone oppervlaktewateren, in de
openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, met
de daarin bepaalde termijn van veertig maanden, de uitvoering is van de
bij het artikel44, § 1, van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; dat dit laatste artikel aan de
Koning bevoegdheid verleent de termijn te bepalen binnen dewelke de
v66r de inwerkingtreding van deze wet
bestaande lozingen van afvalwater
moeten geschieden volgens de besluiten en reglementen genomen krachtens het artikel3, § 1, van deze wet en
of er voor deze lozingen eventueel een
nieuwe vergunning vereist is;
Dat de bepaling van het vermelde
artikel 35 derhalve een overgangsbepaling is, die krachtens het artikel 43
van de wet van 26 maart 1971, zoals
dit artikel werd vervangen bij het artikel1 van de wet van 22 mei 1979,
ophield gevolg te hebben op 30 april
1982;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending van
de artt. 67, 78, 97 en 107 van de Grandwet, artt. 20 en 78 van de Bijzondere Wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, art. 44 van de Wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw en
van de artt. 14, 17 en 21 van de wet van 28
december 1967 betre:ffende de onbevaarbare waterlopen;
doordat het bestreden arrest de verwijzing door eiser naar de wetgeving in zake
stedebouw en onbevaarbare waterlopen als
irrelevant verwerpt op grond van de overweging dat "de overheid bij het bepalen van
de lozingsvoorwaarden volkomen wettelijk de oprichting van een controlekamer
mag opleggen zonder hierbij te moeten na-
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gaan ofnog andere reglementen ofbesluiten dienen te worden in acht genomen";
terwijl, eerste onderdeel, de verwijzing
naar de wetgeving in zake stedebouw en
onbevaarbare waterlopen door eiser wel relevant was vermits eiser gehouden is deze
wetgeving en reglementering te eerbiedigen;
tweede onderdeel, de overheid zelf ook gehouden is deze wetten en hun uitvoeringsbesluiten te respecteren :

Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering vaststellen dat de
bevoegde overheid bij het verlenen van
een lozingsvergunning voorwaarden
oplegt in functie van de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en dat het verlenen van
een vergunning niet onwettig is doordat ingevolge andere wettelijke bepalingen aan die voorwaarden niet zou
kunnen worden voldaan, wat enkel gevolgen heeft voor de uitvoering van de
verleende vergunning;
Dat zij door hun motivering eisers
desbetreffende verweer verwerpen en
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel : schending van de
artt. 6, 6bis, 97 en 107 Grondwet, de artt.
6, 16, 17 en 18 van het K.B. van 2 april
1986 tot vaststelling van de sectoriele voorwaarden voor de lozing, in de gewone
oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de inrichtingen die behoren tot de sector van de
pulp-, papier- en kartonindustrie (Stbl., 12
juni 1986) en de artt. 1319 tot 1322 B.W. :
doordat het bestreden arrest stelt dat "de
eerste rechter voorts terecht besliste dat de
lozingsvergunning evenmin onwettelijk was
wegens schending van artikel10, § 1, van
het K.B. van 3 augustus 1976 door vast te
stellen dat bijzondere voorwaarden wel mogen strenger zijn dan de algemene en sectoriele voorwaarden, nu deze bijzondere
voorwaarden rekening kunnen houden met
bijzondere plaatselijke omstandigheden";
terwijl, eerste onderdeel : eiser geen
schending heeft ingeroepen van art. 10, §
1, van het K.B. van 3 augustus 1976, doch
van de artt. 6 e.v. van het K.B. van 2 april
1986;
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tweede onderdeel: art. 10, § 1, van het
KB. van 3 augustus 1976 de overheid niet
toelaat eiser bij individuele maatregel zonder meer te onderwerpen aan de voorwaarden die in het algemeen voor een andere categorie van onderneming gelden;
derde onderdeel : de bijzondere voorwaarden niet strenger mogen zijn dan de algemene en sectoriele voorwaarden, doch deze
volgens art. 10, § 3, van het KB. van 3 augustus 1976 enkel mogen aanvullen zonder minder streng te zijn (art. 10, § 2, van
hetzelfde KB. van 3 augustus 1976);
vierde onderdeel : in de betwiste lozingsvergunning nergens gewag wordt gemaakt
van de "plaatselijke omstandigheden" ter
verantwoording van de voorgeschreven bijzondere voorwaarden :

Overwegende dat het artikel 10 van
het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in
de gewone oppervlaktewateren, in de
openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, de
voor het verlenen van een lozingsvergunning bevoegde overheid machtigt in de lozingsvergunning bijzondere voorwaarden te bepalen die
voortvloeien uit de plaatselijke omstandigheden en die aan bepaalde
noodwendigheden beantwoorden;
Dat geen bepaling van dit reglement de aldus opgelegde voorwaarden naar aard of omvang beperkt, behoudens dat zij niet minder streng
mogen zijn dan de algemene en sectoriele voorwaarden;
Dat geen bepaling vereist dat de in
aanmerking genomen plaatselijke omstandigheden expressis verbis in de
lozingsvergunning zelf worden vermeld;
Overwegende dat de appelrechters
door de in het middel vermelde motivering niet naar eisers conclusie verwijzen en deze niet interpreteren en
aldus de bewijskracht van deze conclusie niet miskennen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering eisers verweer
verwerpen en hun beslissing naar
recht verantwoorden;
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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.
27 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. R. Mittenaere,
Kortrijk.
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3e KAMER -

27 maart 1995

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN
RET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)- BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBREKING
- ONGEVAL OP NORMAAL TRAJECT- GEVOLG.

De omstandigheid dat een traject, dat door
de werknemer onderbroken werd, na de
onderbreking ervan naar tijd en ruimte
samenvalt met een deel van het normale
traject dat de werknemer zou hebben afgelegd indien er geen onderbreking was
geweest, oefent geen invloed uit op de
aard van het traject van de verblijfplaats
naar het werk en omgekeerd (1).
(ROYALE BELGE N.V. T. HERNALSTEEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0126.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1993 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
(1) Zie: Cass., 1 feb. 1993, A.R. nr. 8155 (AC.,
1992-93, nr. 66).
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Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 1, 7 en 8, in het bijzonder § 1, eerste, tweede en laatste alinea, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971,
doordat, het vonnis van de eerste rechter, waarvan het bestreden arrest het feitenrelaas uitdrukkelijk overneemt, vaststelt dat wijlen Mevrouw Troch, die
werkzaam was bij de N.V Vilvonet, zich op
30 november 1989, in opdracht van haar
werkgever, naar de firma Van Leeuwen te
Vilvoorde begaf, dat Mevrouw Troch het
werk diende aan te vatten om 17 u 30' en
dat zij om ongeveer 17 u 15' werd aangereden door een wagen, dat het slachtoffer
op 4 december 1989 aan haar verwondingen is overleden; ( ...) dat de echtgenoot van
het slachtoffer zijn echtgenote had afgezet op de Schaarbeeklei recht tegenover de
firma Van Leeuwen waar het slachtoffer
het werk om 17 u 30' moest beginnen; (... )
dat de echtgenoot van het slachtoffer o.m.
verklaarde: " ... aangezien mijn vrouw nog
niet gegeten had, heb ik haar aangeraden een pakje frieten te gaan halen in de
frituur, recht tegenover de firma Van Leeuwen. Ik heb haar daar afgezet en ben dan
gewoon verder gereden. Mijn vrouw ging
dan frieten kopen (ze moest om 17 u 30' beginnen met te werken). 's Avonds heb ik
dan vernomen dat mijn vrouw een ongeval had gehad toen ze de baan overstak via
het zebrapad (om naar de firma Van Leeuwen te gaan) ... ",
en doordat, het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat mevr. Troch na het
vertrek thuis, via een onderbreking voor de
wekelijkse boodschappen in de G.B. te
Zemst, van daaruit verder naar het werk
werd gevoerd (... ) dat het ongeval zich niet
heeft voorgedaan gedurende de omweg op
het normale trajekt noch tijdens de onderbreking van het normale trajekt (... ) het ongeval zich voor(deed) op de meest normale
plaats, het zebrapad voor de ingang van de
werkplaats, op het meest normale uur, onmiddellijk voorafgaand aan het aanvangstijdstip van het werk om 17 u 30' (... ) mevr.
Troch zich op het specifieke ogenblik van
het ongeval op het normale trajekt van de
verblijfplaats naar de plaats van het werk
(bevond), voor recht zegt dat het verkeersongeval van 30.11.1989 beschouwd moet
worden als een ongeval dat zich voordeed
op de weg naar en van het werk en derhalve als een arbeidsongeval beschouwd
moet worden, op grond van de overwegingen o.m. : ''De omstandigheid dat zich eerder een onderbreking in het normale trajekt heeft voorgedaan, kan geen afbreuk
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doen aan de vaststelling dat mevr. Troch
zich op het ogenblik en tijdstip van het ongeval op het normale trajekt naar tijd en
ruimte bevond. (zie Cour du Travail de
Liege, 6.5.1991, De Verzekering, 1992, p.
224 met noot van M. Bolland). Een nader
onderzoek van de gevolgen van de onderbreking dringt zich in deze situatie niet op"
en op die gronden het hoger beroep van eiseres als ongegrond afWijst,
terwijl, ingevolge het eerste lid van artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april1971, als arbeidsongeval wordt
beschouwd het ongeval overkomen op de
weg naar en van het werk, en, ingevolge
het tweede lid van hetzelfde artikel, onder de weg van en naar het werk wordt
verstaan het normale trajekt dat de werknemer moet afieggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt, en omgekeerd; overeenkomstig
deze bepaling, het trajekt dat de werknemer afiegt om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hij werkt, normaal is, ook wanneer het trajekt in een niet
belangrijke mate geografisch en/of chronologisch wordt onderbroken en deze onderbreking door een wettige reden wordt verantwoord, of nog wanneer een belangrijke
geografische en/of chronologische onderbreking aan overmacht te wijten is; de omstandigheid dat een trajekt, dat door de
werknemer onderbroken werd, na de onderbreking ervan naar tijd en ruimte samenvalt met een deel van het normale trajekt dat de werknemer zou hebben afgelegd
indien er geen onderbreking was geweest,
geen invloed uitoefent op de aard van het
trajekt van de verblijfplaats naar het werk
en omgekeerd,

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 8, § 1, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet de weg van en
naar het werk het normale traject is
dat de werknemer moet afleggen om
zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd;
Overwegende dat het afgelegde traject normaal is, indien het normaal is
naar tijd en ruimte;
Dat de omstandigheid dat een traject, dat door de werknemer onderbroken werd, na de onderbreking ervan naar tijd en ruimte samenvalt met
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een deel van het normale traject dat
de werknemer zou hebben afgelegd indien er geen onderbreking was geweest, geen invloed uitoefent op de
aard van het traject van de verblijfplaats naar het werk en omgekeerd;
Overwegende dat de appelrechters
de stelling van eiseres volgens welke
de onderbreking en de omweg belangrijk waren en niet door overmacht waren genoodzaakt en, zelfs indien de onderbreking onbelangrijk was, de
omweg niet door een wettige reden
was verantwoord, verwerpen zonder
nader onderzoek van de aard en van
de reden van de omweg of van de onderbreking omdat naar hun oordeel
het ongeval zich niet heeft voorgedaan gedurende de omweg op het normale traject noch tijdens de onderbreking van het normale traject 11 , het
plaatsvond op de meest normale
plaatsll en 11op het meest normale uur 11,
de getro:ffene zich op het ogenblik van
het ongeval op het normale traject van
de verblijfplaats naar de plaats van
het werk (bevond) 11 zodat 11een nader
onderzoek van de gevolgen van de onderbreking (... ) zich (... ) niet op(dringt)11;
Overwegende dat de appelrechters
door op die gronden voorbij te gaan
aan de gevolgen van de onderbreking
van het traject, hun beslissing dat het
ongeval een ongeval op de weg van en
naar het werk was, niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
11

11

11
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Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van Mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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2e KAMER -

28 maart 1995

1o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- BELANG- lNTERNERING- ONDERSCHElDEN MISDRIJVEN - MIDDEL BETREFFENDE
EEN FElT - WETTELIJK VERANTWOORDE
MAATREGEL- ONTVANKELIJKHEID VAN HET
MID DEL.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN - CASSATIEMIDDEL
BETREFFENDE EEN FElT- WETTELIJK VERANTWOORDE MAATREGEL.

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van een misdrijf wanneer
de internering naar recht verantwoord is
wegens de overige bewezen verklaarde
misdrijven (1). (Artt. 411 en 414 Sv.)
(M... T.D ... )
ARREST

(A.R. nr. P.95.0198.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in
de kosten met betrekking tot verweerder; houdt de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de door het
openbaar ministerie tegen· eiser ingestelde vordering :
1. waarbij eiser buiten vervolging
wordt gesteld :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

27 maart 1995 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -

{1) Cass., 25 april1960 (}3ull. en Pas., 1960, I,
992).

===cc=====---:--==r__
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2. waarbij de internering wordt gelast:
Overwegende dat de appelrechters
de in de vordering I omschreven "misdrijven A (1 tot en met 6), B (1 en 2),
C en D" bewezen verklaren, waarna zij
de internering van eiser bevelen;
Dat het middel enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van het
misdrijf C;
Dat het middel, nu de door de appelrechters bevolen maatregel wegens de
overige bewezen verklaarde misdrijven naar recht verantwoord is, niet tot
cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 1995 - 2• kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. J. Veys, Gent.
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2• KAMER- 28 maart 1995
1o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI- ONAANTASTBARE BEOORDELING.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING ONDERZOEKSGERECHT - BEVOEGDHEID
RATIONE LOCI.

1o en 2° Het onderzoeksgerecht dat uit-

spraak doet over de handhaving van de
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voorlopige hechtenis en het bestaan van
ernstige aanwijzingen van schuld onderzoekt, oordeelt op onaantastbare wijze
over de betwisting omtrent de bevoegdheid van de Belgische gerechten (1).
(KADUR)

ARREST

(A.R. nr. P.95.0364.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel : schending van artikel 505, 2°, van het StrafWetboek,
doordat het bestreden arrest de beschikking van de Raadkamer hervormt, en de
voorlopige hechtenis van eiser handhaaft;
het bestreden arrest deze handhaving
grondt op de overweging dat er ernstige
aanwijzingen zijn dat eiser in het buitenland heeft deelgenomen aan een witwasoperatie die op Belgisch grondgebied kan
gelokaliseerd worden; het bestreden arrest ter zake van het misdrijf op Belgisch
grondgebied waaraan eiser in het buitenland zou hebben deelgenomen, overweegt :
"dat het gerechtelijk onderzoek t.a.v. de medeverdachte Cohen Boustnai ernstige
schuldaanwijzingen heeft opgeleverd m.b.t.
het witwassen van gelden voortkomende uit
een internationale handel in verdovende
middelen; dat m.b.t. de feiten waarvoor het
bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd,
deze verdachte op 16 maart 1992 te Antwerpen de opdracht heeft gegeven om. van
een rekening bij de Kredietbank, op naam
van Ohad Business, een bedrag van
1.690.000 gulden over te schrijven naar een
rekening bij de Credit Suisse Ltd. te Guernsey op naam van Kensington Investments
Ltd.; dat van laatstgenoemde rekening op
3 juni 1992 een bedrag van 1.600.000 gulden overgeschreven werd naar een rekening bij de First International Bank of Israel op naam van dezelfde Kensington
Investments Ltd.; dat hieruit ernstige aanwijzingen blijken dat Cohen Boustnai zich
(1) Zie Cass., 24 feb. 1987, A.R. nr. 1163 (A. C.,
1986-87, nr. 376); 2 april en 21 mei 1986, A.R. nrs.
9439 en 9538 (ibid., 1984-85, nrs. 469 en 570).
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schuldig heeft gemaakt aan een eerste aflopend misdrijfvan witwassen, door gelden, afkomstig van drugtrafieken, op een
rekening te plaatsen bij de Kredietbank te
Antwerpen; dat deze eerste witwasoperatie
in Belgie, gevolgd werd door nieuwe feiten van witwassen wanneer in opdracht
van medeverdachte Cohen Boustnai van
voormelde bankrekening een bedrag van
1.690.000 gulden overgeschreven werd naar
een rekening bij de Credit Suisse Ltd. te
Guernsey; dat deze laatste feiten van witwassen in Belgie te lokaliseren zijn daar de
overschrijving te Antwerpen is geschied in
opdracht van medeverdachte Cohen Boustnai",

terwijl overeenkomstig artikel 505, 2",
van het Strafuretboek, zich schuldig maakt
aan het aldaar bepaalde misdrijf, hij die zaken bedoeld in artikel42, 3", heeft gekocht,
in ruil of om niet heeft ontvangen, in bezit, bewaring of beheer heeft genomen, ofschoon hij de oorsprong ervan kende of
moest kennen; deze wettelijke bepaling een
aflopend misdrijfheeft tot stand gebracht;
het misdrijfvoltooid is op het ogenblik dat
het voorwerp ervan werd gekocht, in ruil of
om niet werd ontvangen, of in bezit, bewaring ofbeheer werd genomen, met kennis van de wederrechtelijke oorsprong ervan; bij inbezitneming, inbewaringneming
of inbeheerneming, het misdrijf derhalve is
voltooid wanneer het bezit, de bewaring of
het beheer een aanvang heeft genomen; het
misdrijf in casu ten laste gelegd aan de
medebeklaagde Cohen derhalve voltooid
was op het ogenblik dat de gelden geplaatst
werden op een rekening bij de Kredietbank te Antwerpen; nieuwe handelingen
m.b.t. het voorwerp die gesteld worden na
het voltooien van het misdrijf door de inbezitneming, inbewaringneming of inbeheerneming, niet voor gevolg hebben dat
het misdrijf voortduurt tot deze andere
handelingen zijn afgelopen; nieuwe handelingen m.b.t. het voorwerp van het misdrijf gesteld na de voltooiing ervan door de
inbezitneming, inbewaringneming ofinbeheerneming, evenmin voor gevolg hebben
dat een nieuw misdrijfwordt gepleegd; de
inbezitneming, inbewaringneming of inbeheerneming op dat ogenblik immers reeds
een einde had genomen; de overschrijving
van de gelden in opdracht van de medeverdachte Cohen naar een rekening bij de
Credit Suisse Ltd. te Guernsey, nadat het
aflopend misdrijfwas voltooid bij de plaatsing van de gelden op de rekening bij de
Kredietbank te Antwerpen, derhalve niet
kon worden beschouwd als een "nieuw feit
van witwassen"; het bestreden arrest der-
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halve niet wettelijk vermocht de bevoegdheid van de Belgische rechtsmachten te
gronden op een deelneming door eiser in
het buitenland aan een misdrijf van witwassen bestaande in de overschrijving van
de gelden te Antwerpen (schending van artikel 505, 2", van het Strafuretboek) :

Overwegende dat de appelrechters,
die uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis van
eiser, nagaan of er aanwijzingen zijn
van gegrondheid van de door eiser
aangevoerde feitelijke gegevens ter betwisting van de bevoegdheid van de
Belgische rechtsmachten;
Dat zij door hun motivering, met
vermelding van de door hen vrij op
hun bewijswaarde geapprecieerde feitelijke gegevens van de zaak, eisers
aanvoeringen verwerpen;
Dat hun beoordeling in feite in de
huidige stand van de rechtspleging,
waar het onderzoeksgerecht enkel over
het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld uitspraak doet en niet
in de beoordelingsmacht van de rechter ten gronde treedt en deze niet
bindt, onaantastbaar is;
Dat het middel, dat opkomt tegen de
onaantastbare beoordeling van de feiten, niet ontvankelijk is;

En overwegende dat de substanWHe 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.
28 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. M. Moszkowicz Sr., Maastricht; R. Verstraeten, Brussel.
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2e KAMER - 29 maart 1995

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - EXPLOOT- BETEKENING VAN EXPLOOT- STRAFZAKEN- PERSOON AAN WIE
HET AFSCHRIFT TER HAND GESTELD IS NAAM, VOORNAAM EN HOEDANIGHEID- GEEN
VERMELDING- NIETIGHEID.

De vermelding van de naam, voornaam en,
in voorkomend geval, de hoedanigheid
van de persoon aan wie het afschrift van
het betekeningsexploot ter hand gesteld is
overeenkomstig art. 43, 3°, Ger. W. wordt
door art. 862, § 1, 6°, niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven; krachtens dat
artikel is er alleen volstrekte nietigheid in
geval van verzuim of onregelmatigheid
betreffende de vermelding dat de exploten zijn betekend aan de persoon of op een
andere wijze die de wet bepaalt (1). Valgens art. 861 van hetzelfde wetboek kan
de rechter het betekeningsexploot alleen
dan nietig verklaren, indien het verzuim
of de onregelmatigheid betreffende de bovengenoemde vermelding de belangen
schaadt van de partij die zich op de exceptie beroept.
(SAINT T. ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS)
ARREST
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Over het eerste middel : schending van de
artikelen 2, 35, 37, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, 145, 182 en 211 van het Wethoek van StrafVordering,
doordat het hestreden vonnis, met gedeeltelijke wijziging van het eerste vonnis, eiser op de strafVordering veroordeelt
tot een geldhoete van 50 frank en, op de
hurgerlijke rechtsvorderingen eiser voor een
derde en de verweerster Damien Franr;oise voor twee derde aansprakelijk heeft
verklaard voor het ongeval, en eiser veroordeelt om het provisionele hedrag van 1
frank te hetalen aan de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas (A.S.L.K.),
terwijl het exploot houdende hetekening van de dagvaarding (stuk nr. 4), die op
7 juli 1994 hij exploot van de gerechtsdeurwaarder Paul Smet aan eiser gedaan is op
vordering van het openhaar ministerie, niet
vermeldt of dat exploot, dat aan eiser noch
aan diens woonplaats kon worden hetekend, is afgegeven aan de politiecommissaris of aan een hevoegd agent; dat exploot hijgevolg wegens het onthreken van
een suhstantiele vermelding van nul en generlei waarde is; die nietigheid niet wordt
gedekt door het feit dat op een tweede, hij
dat exploot gevoegd hlad, de naam van een
zekere Stephane Lietard vermeld wordt
zonder nadere gegevens (schending van de
artikelen 2, 35, 37, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, 145, 182, 211 van het Wethoek van StrafVordering) :

(vertaling)

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de heslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :

Overwegende dat, krachtens artikel37, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden hetekend zoals
hepaald is in artikel 35, de hetekening hestaat in de afgifte van het afschrift van het exploot op het hoofdkantoor van de gerechtsdeurwaarders,
waar dit bestaat, anders op het politiecommissariaat;

(1) Zie Cass., 3 juni 1982, A.R. nrs. 65976598 (A. C., 1981-82, nr. 590). Art 34 van de wet
van 3 aug. 1992 tot wijziging van het Ger.W. heeft
art. 862 van voornoemd wetboek vervangen door
een nieuwe bepaling die a.m. de draagwijdte van
§ 1, 6°, van dat artikel beperkt. Die wijziging van
het Ger.W. verklaart de wijziging van de rechtspraak van het Hof. Over dat onderworp, zie : R.
DE CORTE en B. DECONINCK, "Nullites apres la loi
du 3 aout 1992", inLe droitjudiciaire nJnoue, Kluwer, blz. 152, nr. 62.

Overwegende dat het verzuim van
vermelding van de naam, de voomaam
en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon aan wie het afschrift ter hand gesteld is, weliswaar
ingevolge artikel 43 van voormeld wethoek nietigheid meebrengt; dat evenwei artikel 862, § 1, 6°, hepaalt dater
. aileen volstrekte nietigheid is in geval van verzuim of onregelmatigheid

(A.R. nr. P.94.1400.F)

HET HOF;- Gelet op het hestreden vonnis, op 31 oktoher 1994 in hager heroep gewezen door de Correctionele Rechthank te Dinant;
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betreffende de vermelding dat de explaten zijn betekend aan de persoon of
op een andere wijze die de wet bepaalt;
Overwegende dat het exploot vermeldt dat "... voornoemd afschrift is afgegeven op het politiecommissariaat
van de gemeente van de plaats waar
het exploot dezelfde dag is betekend
aan de hr. Stephane Lietard";
Overwegende dat, volgens artikel
861, de rechter een proceshandeling aileen dan nietig kan verklaren, indien
het verzuim of de onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die zich
op de exceptie beroept, wat het middel niet aanvoert;
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;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat enkel betrekking
heeft op de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, verleent akte
van de afstand van de voorziening van
eiser, in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening voor
het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
29 maart 1995 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - ~r
slaggever : de h. Echement - Gelijklui-

Nr. 176

dende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Houtekier.

Nr. 176
2" KAMER- 29 maart 1995

1o CASSATIEMIDDELEN ONDUIDELIJK MIDDEL
ONTVANKELIJKHEID.

STRAFZAKEN
NIET-

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJZEN INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN
- VEROORDELING- MOTIVERING.

3° HOF VAN ASSISEN- EINDARRESTVEROORDELING- MOTIVERING.

1o Niet ontvankelijk is het middel dat de

schending van art. 241 Sv. aanvoert,
maar niet bepaalt welke van de voor de
onderzoeksrechter afgelegde verklaringen op onwettige wijze zijn weergegeven
in de akte van beschuldiging.
2° en 3° Regelmatig met redenen omkleed
is de. veroordeling die het hof van assisen grondt op de enkele overweging dat de
jury bevestigend geantwoordt heeft op de
vragen i.v.m. hetaan de beschuldigde verweten misdrijf (1).
(MAIRESSE)

(A.R. nr. P.95.0146.F)
29 maart 1995 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - ~r
slaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Barthelemy, Dinant.
(1) Zie Cass., 19 juli 1993, A.R. nr. P. 93.0928.N
(A.C., 1993, nr. 318); S. SAsSERATH, La Cour
d'assises, Les Novelles, procedure penale, II, 1, nr.
1759.
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2e KAMER- 29 maart 1995

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - BESCHIKKING
TOT VERWIJZING- MEERDERE VERDACHTEN
- MISDADEN EN WANBEDRIJVEN -AAN EEN
VERDACHTE TEN LASTE GELEGDE MISDADEN
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET
OMSCHREVEN VONNISGERECHT ONBEVOEGD- VERDACHTEN IN HECHTENIS- GEVOLGEN.

Wanneer de raadkamer meerdere verdachten wegens misdaden en wanbedrijven
naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, zonder verzachtende omstandigheden aan te geven voor de aan een
van de verdachten ten laste gelegde misdaden, het vonnisgerecht zich op grand
van de overweging dat de misdrijven samenhangend waren, onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de gehele zaak en de beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof,
bij de regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst
het de zaak naar dezelfde doch anders samengestelde raadkamer, na te hebben
vastgesteld dat er nog altijd verdachten
in hechtenis zijn (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN IN ZAKE QOVANAJ E.A.)
ARREST

(vertqling)

(A.R. nr. P.95.0248.F)

HET HOF; - Gelet op de beschikking, op 12 augustus 1994 gewezen
door de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen en het ar-.
rest, op 25 januari 1995 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
Gelet op het verzoek tot regeling van
rechtsgebied, op 20 februari 1995 ingediend door de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Bergen ... ;
(1) Zie Cass., 15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0668.F
(A.C., 1994, nr. 312).

361

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog
geen rechtsmiddel openstaat en dat
het arrest van het Hof van Beroep te
Bergen in kracht van gewijsde is gegaan, zelfs ten aanzien van Xavier Petit en Christelle Langhendries die niet
verschenen zijn voor dat hof, maar die,
bij gemis aan belang, tegen voormeld
arrest geen ontvankelijk rechtsmiddel kunnen instellen;
Overwegende dat uit de tegenstrijdigheid tussen die beslissingen een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat
de procesgang belemmert; dat er grand
bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat op de aan de beklaagde Altin Tuci ten laste gelegde
feiten I/B en II criminele straffen
staan krachtens de artikelen 56 van
het Strafwetboek, 1, 2bis, § 1, 3, ben
5, 3, lid 2, 4, 5, b, van de wet van 24
februari 1921, gewijzigd bij de wet van
9 juli 1975, 1, Ibis, 2, 3, 11 en 28 van
het koninklijk besluit van 31 december 1930;
Overwegende dat noch de beschikking van 12 augustus 1994 van de
raadkamer noch de vordering van het
openbaar ministerie naar de granden waarvan voormelde beschikking
verwijst, vaststelt dat er met betrekking tot die telastleggingen verzachtende omstandigheden bestaan aan de
zijde van de beklaagde Altin Tuci;
Overwegende dat de aan Altin Tuci
sub I/B en II ten laste gelegde feiten
samenhang schijnen te vertonen met
de overige hem ten laste gelegde feiten en met die welke aan de andere
beklaagden ten laste zijn gelegd; dat
de correctionele rechtbank onbevoegd
was om kennis te nemen van het geheel van die feiten;
Overwegende dat blijkt dat de verdachten sub 1, 2, 3, 4, 5 en 7 nogaltijd in hechtenis zijn;
Overwegende dat, ten gevolge van
de vernietiging van de beschikking
waarbij de verdachten naar de correctionele rechtbank worden verwezen, de
op dezelfde dag gewezen beschikking,
waarbij de voorlopige hechtenis van de
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voomoemde verdachten wordt gehandhaafd, geen bestaansreden meer heeft;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking d. d. 12 augustus 1994 van
de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen, in zoverre zij
de bovengenoemde verdachten naar de
correctionele rechtbank verwijst, behalve in zoverre zij beslist dat de aan
de beklaagden sub 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 en
13 ten laste gelegde feiten I/B en II
wegens het bestaan van verzachtende
omstandigheden enkel aanleiding kunnen geven tot correctionele stra:ffen;
zegt dat de door de raadkamer op dezelfde dag gewezen beschikkingen
waarbij de hechtenis van de verdachten 1 tot 7 wordt gehandhaafd, geen
bestaansreden meer hebben; beveelt
dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders
samengestelde raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
29 maart 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - Thrslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 178
1e KAMER -

30 maart 1995

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK'KOORD - ALLERLEI - SCHULD VAN DE
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leerde en van art. 10, eerste lid, 4°, K.B.
nr. 3 van 10 december 1969, krachtens
hetwelk de herziening van de aftrek van
de belasting op een bedrijfsmiddel moet
worden verricht wanneer het ophoudt in
de onderneming te bestaan (1). ( Artt. 8
en 9, Hypotheekwet; art. 184, Vennootschappenwet; artt. 451 en 561 W.Kh;
algemeen rechtsbeginsel inzake gelijkheid der schuldeisers.)
(RESTOMONS N.V. IN VEREFFENING T. BELGISCHE
STAAT · MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0223.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1993 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 451, 561, inzonderheid 561, eerste lid, van de wet van 18 april1851 houdende herziening van de wetgeving op het
faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, te weten Boek III van het Wetboek
van Koophandel, 8, 9 van de Hypotheekwet, 184 van de gecoordineerde wetten op
de handelsvennootschappen, van het in die
bepalingen neergelegde algemeen rechtsbeginsel inzake gelijkheid van de schuldeisers, 4 77 en 528 van voormelde wet van
18 april 1851,
doordat het arrest dat vaststelt dat eiser "bij een onderhandse akte van 4 juli
1989, de handelszaak (van de failliete vennootschap), met inbegrip van het recht op
de huurovereenkomst heeft overgedragen, overeenkomstig de voorwaarden van
artikel 11 van het BTW-wetboek (. .. )", dat
" ... de BTW afgetrokken op verbouwingswerken in een onroerend goed dat een belastingplichtige voor zijn beroep huurt om
de vijfjaar aan herziening is onderworpen, onder meer wanneer het goed ophoudt
in de ondememing te bestaan, wat het geval is wanneer het recht op de huurovereenkomst is overgedragen..." en dat eiser "...

BOEDEL- BEGRIP.

Geen schuld van de boedel is de schuld die
niet voortvloeit uit een door de curator
voor het beheer van de boedel aangegane
verbintenis, maar uit de toepassing van
de artt. 477 of 528 W.Kh. m.b.t. de tegeldemaking van de activa van de gefail-

(1) Zie Cass., 20jan. 1994,A.R. nr. C.93.0184.F
(A. C., 1994, nr. 37), met concl. adv.-gen. Piret, in

Bull. en Pas., 1994, I, nr. 37. De tekst van art. 10,
eerste lid, 4°, K.B. nr. 3, waarvan te dezen toepassing wordt gemaakt is die van v66r art. 8 van
K.B. van 29 dec. 1992, die op 1 jan. 1993 in
kracht van gewijsde is gegaan.

~~=======l---=~~~-c-~--cc=l_-_~
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akkoord ging met het beginsel van de herziening alsmede met het bedrag ervan", het
beroepen vonnis teniet doet en wijzigt, "(eisers) oorspronkelijke vordering tot betaling van 49.895 frank ontvankelijk, maar
niet gegrond verklaart" (... ), "dat belastingkrediet vertegenwoordigt dat aan de curator voor handelingen van na het faillissement toekomt" en beslist dat de belasting
ten gevolge van de vijfjarige herziening, ter
uitvoering van artikel 48, § 2, van het
BTW-wetboek en van de artikelen 7 en 10,
4', van het koninklijk besluit nr. 3 van 10
december 1969 met betrekking tot de
aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, "die
voorkomt in de herzieningsstaat van het bestuur van 10 oktober 1990, schulden zijn
van de boedel en dat de belastingkredieten
terecht zijn verrekend", op grand dat "een
schuld niet ten laste kan komen van de
boedel van een faillissement tenzij zij het
gevolg is van een handeling van de curator in de uitoefening van zijn gerechtelijke opdracht" en dat "te dezen, hoewel het
recht op aftrek inderdaad v66r het faillissement is ontstaan door verbintenissen die
de failliete vennootschap heeft aangegaan,
de wettelijke verplichting tot vijfjarige herziening echter, na de faillietverklaring is
ontstaan ten gevolge van de overdracht van
de handelszaak en van het recht op de
huurovereenkomst door de curator, qualitate qua; die overdracht een door de curator aangegane verbintenis voor het beheer en de vereffening van het faillissement
is/J',

terwijl artikel 561, eerste lid, Faillissementswet bepaalt dat ''het bedrag van
het roerend actief van de gefailleerde, na aftrek van de kosten en uitgaven voor het beheer van het faillissement, ( ... ) aan alle
schuldeisers wordt uitgedeeld, naar evenredigheid van hun bevestigde en geverifieerde schuldvorderingen"; dit artikel alsmede artikel451 van de Faillissementswet,
de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet
en artikel 184 van de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen het beginsel inzake gelijkheid van de schuldeisers huldigen; overeenkomstig die
wetsbepalingen een schuld niet ten laste
kan komen van de boedel tenzij de curator qualitate qua verbintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van die
boedel, met name door voortzetting van de
handelswerkzaamheid van de gefailleerde,
door uitvoering van de overeenkomsten die
deze had gesloten of nog door diens roerende en onroerende goederen te gebruiken voor het behoorlijk beheer van het fail-
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lissement; de boedel alleen maar in die
omstandigheden de uit dat beheer voortvloeiende verbintenissen correlatief moet
uitvoeren en de lasten ervan moet dragen; te dezen, verweerders schuldvordering waarvan het bedrag is vastgesteld in
de herzieningsstaat van 10 oktober 1990,
niet voortvloeit uit een door de eiser aangegane verbintenis voor het beheer van de
boedel, maar wel uit de toepassing van de
4 77 of 528 van de Faillissementswet, dat
bepaalt dat, daartoe door de rechter commissaris gemachtigd, de zaken die spoedig aan bederf onderhevig zijn dadelijk mogen worden verkocht, en wanneer geen
akkoord tot stand komt, de onroerende goederen, koopwaren en roerende zaken van
de gefailleerde worden verkocht en van de
artikelen 48, § 2, van het BTW-wetboek,
van de artikelen 7, 10.4', en 11, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 3 van 10 december
1969 met betrekking tot de aftrekregeling
voor de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde, luidens welke de herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van de handelingen die
strekken tot het wijzigen of het verbeteren van de investeringsmiddelen, met name
moet worden verricht, wanneer die goederen in de onderneming ophouden te bestaan; eiser, door de handelszaak van de gefailleerde vennootschap, met toepassing van
artikel 4 77 of van artikel 528 van de
Faillissementswet te doen verkopen, zich
qualitate qua niet voor het beheer van de
boedel heeft verbonden met betrekking tot
de door verweerder aangevoerde schuldvordering; daaruit volgt dat het arrest dat
beslist dat de belasting ten gevolge van de
litigieuze vijfjarige herziening in de
herzieningsstaat van 10 oktober 1990
schulden van de boedel zijn, dat de oorspronkelijke vordering tot betaling van het
bedrag 49.895 frank niet gegrond is en dat
de belastingkredieten terecht zijn verrekend, de artikelen 4 77 en 528 van de wet
van 18 april1851 schendt, alsmede het begrip "schulden van de boedel" en het in de
artikelen 451, 561 van de wet van 18 april
1851, 8, 9 van de Hypotheekwet en 184 van
de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen gehuldigde beginsel inzake gelijkheid van de schuldeisers miskent en die wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, als curator van het faillissement van de naamloze vennootschap Restomons, de handelszaak die
deze exploiteerde, met inbegrip van
het recht op de huurovereenkomst
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heeft overgedragen, dat de gefailleerde
die in het voor haar werkzaamheden
dienende onroerend goed wijzigingsen verbeteringswerken heeft uitgevoerd, waarvoor zij de daarvoor geheven belasting heeft afgetrokken, dat
het bestuur, overeenkomstig de artikelen 7 en 10, eerste lid, 4 o, van het
koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde,
die belastingen heeft herzien, op grond
dat het recht op de huurovereenkomst
was overgedragen en dat "volgens de
door de controleur van het BTWbestuur op 10 oktober 1990 opgemaakte herzieningsstaat die herziening 126.949 frank bedroeg'';
Overwegende dat de artikelen 8 en
9 van de Hypotheekwet, 184 van de
gecot:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen, 451 en 561 van het
Wetboek van Koophandel het beginsel inzake gelijkheid van de schuldeisers huldigen;
Dat, volgens voormeld artikel561,
het actief, als aangeduid, wordt verdeeld onder andere met aftrek van de
kosten en uitgaven voor het beheer
van het faillissement;
Dat een schuld met toepassing van
die wetsbepalingen niet kan ten laste
komen van de boedel tenzij de curator qualitate qua verbintenissen heeft
aangegaan met het oog op het beheer
van die boedel, met name door voortzetting van de handelswerkzaamheden
van de gefailleerde, door uitvoering
van de overeenkomsten die deze had
gesloten of nog door diens roerende of
onroerende goederen te gebruiken voor
het behoorlijk beheer van het faillissement; dat de boedel aileen maar in
die omstandigheden de uit dat beheer voortvloeiende verbintenissen correlatief moet uitvoeren en de lasten ervan moet dragen;
Overwegende dat, te dezen, verweerders schuldvordering niet voortvloeit uit een door eiser aangegane
verbintenis met het oog op het beheer van de boedel, maar uit de toepassing van de wetsbepalingen in-
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zake de verkoop van de roerende
goederen en de koopwaren van de gefailleerde en van artikel10, eerste lid,
4°, van voormeld koninklijk besluit van
10 december 1969, krachtens hetwelk
de herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van handelingen die strekken of bijdragen tot het
wijzigen of het verbeteren van de
investeringsmiddelen, moet worden
verricht wanneer die middelen ophouden in de onderneming te bestaan;
Overwegende dat het arrest niet
naar recht beslist dat de aan verweerder verschuldigde belasting ten gevolge van die herziening schulden van
de boedel zijn;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de ontvankelijkheid van eisers oorspronkelijke vordering en het hoger beroep; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
30 maart 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Ommeslaghe.
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1 o INKOMSTENBELASTINGEN -

INTERNATIONALE VERDRAGEN- ART. 6.1 E.VR.M.
- DRAAGWIJDTE - BELASTINGRECHT.
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2° RECHTEN VAN DE MENS -

ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- BELASTINGRECHTDRAAGWIJDTE.

3° INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN
- BEDR1JFSLASTEN- AFSCHRIJVINGEN- AFSCHRIJVINGEN NAAR WENS - BEGRIP.

1 o en 2° Art. 6.1 E. V.R.M. is niet van toepassing op geschillen hun oorsprong vinden in het belastingrecht (1).
3o De krachtens art. 2, § 1, van de wet van

29 nov. 1977 tot invoering van tijdelijke
fiscale ontheffingen om de priveinve~~e~ingen te bevorderen toegelaten af
schruvmgen naar wens van de lichamelijke of onlichamelijke goederen die voor
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in Belgie worden gebruikt moeten
bedrijfseconomisch verantwoord ;ijn. (Art.
2.'. § 1_,, wet 29 nov. 1977 tot invoering van
tJJdeliJke fiscale ontheffingen om de priveinvesteringen te bevorderen.)
(LANSON N.V:
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V: FINANCIEN)
ARREST

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

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1993 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 774, al. 2, 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek, artikel6.1 van
de Europese Conventie ter Bescherming
van de Rechten van de Mens, Verdrag van
Rome dd. 4 november 1950, geratificeerd
door de Wet van 13 mei 1955 (B.S., 19 augustus 1955, Err. 29 juni 1961) en het algemeen rechtsbeginsel van eerbied voor het
recht van verdediging,
doordat het Hof van Beroep beslist dat
artikel 2 § 1 van de Wet van 29 november 1977 weliswaar stelt dat de activa naar
wens mogen worden afgeschreven maar
niet dat deze afschrijvingen zouden mogen gebeuren met miskenning van de Wet
van 15 december 1977 en het K.B. van 8
(1) Cass., 20 april 1990, A.R. nr. F 1763 N
(A.C., 1989-90, nr. 490).
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oktober 1976 m.b.t. de jaarrekeningen van
de vennootschappen,

terwijl het middel gesteund op de Wet
van 15 december 1977 door het Hofvan beroep ambtshalve opgeworpen werd zonder dat de verzoekster de gelegenheid heeft
gehad zich hiertegen te verdedigen en het
Hof van Beroep alvorens zijn beslissing te
steunen op voormelde wet de debatten
diende te heropenen om de' verzoekende
partij de mogelijkheid te geven het bestaan en de inhoud van voormelde wet van
15 december 1977 (blijkbaar van latere datum dan de Wet van 29 november 1977) te
onderzoeken en in voorkomend geval schriftelijke conclusies te nemen,
zodat de beslissing van het Hofvan Beroep is tot stand gekomen met schending
van de artikelen 774, al. 2 en 1042 van bet
Gerechtelijk Wetboek, art. 6.1 E.V.R.M.,
verdrag van Rome dd. 4 november 1950
geratificeerd door de wet van 13 mei 1955
(B.S., 19 augustus 1955, Err. 29 juni 1961)
e~ het algemeen rechtsbeginsel van eerbied voor de rechten van verdediging :

Overwegende dat artikel6.1 van het
Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden niet van toepassing is op geschillen die hun oarsprang vinden in het belastingrecht;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat verweerder voor
het hof van beroep stelde dat de afschrijvingen niet mogen afhangen van
het resultaat van het boekjaar en dat
ze stelselmatig moeten worden gevormd volgens een plan dat niet om
fiscale redenen kan worden gewijzigd
e~ dat d~ ondememil?-~en hun afschrijVlngen met mogen WlJZigen volgens de
criteria van het ogenblik;
Overwegende dat de appelrechters
aldus de in het middel bedoelde beslissing niet laten steunen op een exc~ptie in de zin van artikel 77 4, tweede
hd, van het Gerechtelijk Wetboek,
maar op een verweer dat aan hun oordeel was onderworpen;
Dat het middel in zoverre feitelijke
grondslag mist;
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Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 107 van de Grandwet, artikel 2 § 1 van de Wet van 29 november 1977 (B.S., 9 december 1977), tot
invoering van tijdelijke fiscale ontheffingen om prive-investeringen te bevorderen, artikel 2 K.B. van 27 december 1977
(B.S., 31 december 1977) en artikel57 a)
van de Wet van 4 augustus 1978 (B.S. 17
augustus 1978) tot economische herorientering, de laatste twee wetsbepalingen in de mate dat deze het artikel 2 § 1
van de Wet van 29 november 1977 toepasselijk maken op investeringen gedaan in de
periode van 1 januari tot 30 juni 1978, en
het wettelijke begrip "naar wens" vermeld
in artikel2 § 1 van de Wet van 29 november 1977,
doordat het Hof van Beroep beslist dat
terwijl artikel 15 van het K.B. van 8 oktober 1976 aan het bestuursorgaan van de
vennootschap de mogelijkheid biedt om in
een afschrijvingsplan de afschrijvingen aan
te passen aan de noden van de vennootschap, artikel 19 al. 2 van voormeld K.B.
echter formeel verbiedt de afschrijvingen te
laten afhangen van het resultaat van het
boek;jaar (. .. ); dat artikel28 § 2 van het K.B.
van 8 oktober 1976 weliswaar een versnelde afschrijving toelaat maar ditgeenszins in tegenspraak is tot het verbod om de
afschrijvingen te laten afhangen van het
genoten bedrijfsresultaat;
Dat verzoekster bijgevolg een uitlegging geeft die strijdig is met het begrip
"naar wens" zoals dit, gegeven de bestaande
wetgeving ter zake, diende te worden uitgelegd;
Dat de wetgever (van 29 november 1977)
niet heeft beslist dat de principes vervat in
art. 19 van het K.B. van 8 oktober 1976
door de bedrijven mochten worden miskend, maar hen enkel de mogelijkheid heeft
geboden om, eventueel versneld, af te
schrijven op de wijze die voor de investeerders bedrijfseconomisch het beste uitkwam
zonder dat hen enige fiscale beperking werd
opgelegd voorzover zij de principes van de
afschrijving zelf niet miskenden; (. .. );
Dat de administratie dan ook terecht de
afschrijvingen, gebeurd met miskenning
van de principes die aan de afschrijving ten
grondslag liggen, heeft verworpen omdat
verzoekster de oorspronkelijke lineaire afschrijving aan 5 % waarvoor zij had geopteerd niet kon veranderen om uitsluitend de fiscale druk op de genoten winst
van een welbepaald aanslagjaar te ontwijken (. .. );
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Dat het door de organen van de verzoekster besliste afschrijvingsplan geen enkele bedrijfseconomische rechtvaardiging
geeft; dat zowel uit de tekst van het plan
als door de toepassing ervan tijdens het eerste jaar waarin belastbare winsten werden genoten voldoende is aangetoond dat
dit plan enkel werd opgesteld om de afschrijvingen te kunnen aanpassen aan de
bedrijfsresultaten; (. .. );
Dat de toepassing van de algemene principes, die aan de grondslag liggen van de
afschrijving, helemaal niet voor gevolg hebben dat het voordeel, dat door artikel 2 § 1
van de wet van 27 november 1977 aan investeerders werd toegestaan, dode letter
wordt, dat dit voordeel erin bestond dat
geen enkele fiscale belemmering de bedrijfseconomisch verantwoorde afschrijving in de weg zou staan,

terwijl, tweede onderdeel, artikel 2 § 1
van de Wet van 29 november 1977 bepaalt
dat in afWijking van de artikelen 45, 4°, 48
en 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en van artikel 15 § 1 van
de Wet van 30 december 1970 betreffende
de economische expansie, de nijverheids-,
handels- of landbouwbedrijven, de lichamelijke of onlichamelijke goederen naar
wens kunnen afschrijven, d.w.z. naar de
wens van de belastingplichtige, binnen de
door de wet van 29 november 1977 gestelde
grenzen en voorwaarden (waarover geen
betwisting bestaat) en deze afschrijving
naar wens niet aileen geen enkele fiscale
belemmering kon ondergaan, doch evenmin enige bedrijfseconomische belemmering,
zodat het Hofvan Beroep de wetsbepaling van artikel 2 § 1 van de Wet van 29
november 1977 schendt, en eveneens de bepalingen van artikel 2 K.B. 27 december
1977 (B.S., 31 december 1977) en artikel57
a) van de Wet van 4 augustus 1978 (B.S.,
7 augustus 1978) in de mate deze twee
laatste wetspalingen artikel 2 § 1 van de
Wet van 29 november 1977 toepasselijk verklaren op de investeringen verricht in de
periode van 1 januari 1978 tot 30 juni 1978,
alsmede het wettelijke begrip "naar wens",
door te beslissen dat het voordeel van artikel 2 § 1 van de Wet van 29 november
1977 er slechts in bestond elke fiscale belemmering weg te nemen voor de bedrijfseconomische verantwoorde afschrijving en op deze wijze een voorwaarde
toevoegt aan de toepassing van deze wetsbepaling, nl. het bedrijfseconomisch verantwoord zijn van de afschrijving, die de
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wetgever niet heeft voorzien en in strijd is
met het wettelijke begrip "naar wens".
(Schending van artikel 2 § 1 van de Wet
van 29 november 1977 (B.S., 9 december
1977), artikel2 van K.B. 27 december 1977
(B.S., 31 december 1977) en artikel 57 a)
van de Wet van 4 augustus 1978 (B.S., 7
augustus 1978) en van het wettelijke begrip "naar wens" :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat artikel 2, § 1, van de wet van
29 november 1977 dat toelaat naar
wens de lichamelijke of onlichamelijke goederen af te schrijven, weliswaar geen fiscale belemmeringen inhoudt, maar dat die afschrijvingen wei
bedrijfseconomisch verantwoord moeten zijn; dat het aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen
niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 maart 1995 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen - Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Claeys
Bouuaert; Thurnicourt, Brussel.
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31 maart 1995

1 o CASSATIEMIDDELEN - BELASTINGZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN WETSBEPALINGEN- SCHENDING
VAN ART. 299BIS W.I.B.- GEEN VERMELDING
VAN K.B. VAN UITVOERING- ONTVANKELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE- VORM -AANWIJZING
DER GESCHONDEN WETSBEPALINGEN SCHENDING VAN ART. 299BIS W.I.B.- GEEN
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VERMELDING VAN K.B. VAN UITVOERINGONTVANKELIJKHEID.
1o en 2° Niet ontvankelijk is het middel dat

alleen art. 299bis W.I.B. (1964) als geschonden wetsbepaling aanduidt en niet
art. 1 K.B. 5 okt. 1978 tot uitvoering van
de artt. 299bis en 299ter, § 6, 2°, W.I.B.
(1964) en van de artt. 30bis en 30ter, § 9,
2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec.
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat bepaalt op
welke werkzaamheden art. 299bis W.I.B.
(1964) van toepassing is. (Art. 289 W.I.B.
1964, thans art. 388 W.I.B. 1992; art.
299bis W.I.B. 1964, tnans art. 400 W.I.B.
1992; art. 1 K.B. 5 okt. 1978.)

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. ITALIAN SHOP P.V.B.A.)
ARREST
(A.R. nr. F.93.0119.N )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Antwerp en gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikel 229bis van het Wetboek
der inkomstenbelastingen zoals dit artikel van toepassing was voor het aanslagjaar 1985,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat appellante (toekomstige verweerster) beroep deed op Ansa Distribution teneinde verbouwingswerken te
(doen) verrichten aan haar winkel te Mechelen, Ansa Distribution geen aannemer
van werken is doch gespecialiseerd is in het
maken van zeefdrukken, drukwerken en
publiciteitsartikelen (stuk 9), dat Ansa Distribution, die voordien publicitaire opdrachten voor appellante uitvoerde, door appellante niet gecontracteerd werd om
aannemers te contacteren die de door appellante gewenste werken zouden uitvoeren, dat deze aannemers hun facturen
evenwel opmaakten aan Ansa Production
die op haar beurt doorfactureerde aan appellante, dat de eigenlijke aannemers geregistreerd waren in tegenstelling tot Ansa
Production en dat uit een vergelijking van
de facturen aannemers/Ansa Production en
Ansa production!appellante blijkt dat het
om identiek dezelfde werken gaat, uitgevoerd op hetzelfde adres, zodat hieruit moet
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afgeleid worden dat Ansa Production zelf
geen enkel (bijkomend) werk verrichtte, beslist dat art. 299bis W.I.B. van toepassing is op eenieder die voor de uitvoering
van de door de Koning te bepalen werkzaamheden (K.B. 5 oktober 1978) een beroep doet op iemand die niet geregistreerd
is als aannemer, dat appellante evenwel
geen beroep heeft gedaan op Ansa Production, die niet geregistreerd was, voor de uitvoering van in het K.B. van 5 oktober 1978
bedoelde werkzaamheden doch om voor
haar geregistreerde aannemers op te sporen om deze werken uit voeren, wat daadwerkelijk is geschied zodat art. 299bis
W.I.B. derhalve niet van toepassing is op de
verhouding tussen appellante en Ansa Distribution en beveelt dat ontheffing moet
worden verleend van de betwiste administratieve boete,
terwijl artikel 299bis van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen zoals dit van
toepassing was voor het aanslagjaar 1985
en het K.B. van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wethoek van de inkomstenbelastingen en 30
bis van de wet van 27 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders niet vereisen dat de
medecontractant op wie beroep wordt gedaan voor de uitvoering van een werk in
onroerende staat dit werk in onroerende
staat zelf uitvoert, maar artikel 299bis van
hetzelfde wetboek ook van toepassing is indien de niet-geregistreerde medecontractant
op zijn beurt beroep doet op al dan niet geregistreerde aannemers of onderaannemers die voor de materiele uitvoering van
de werken instaan, zodat het arrest, door
te beslissen dat artikel 299bis van het Wethoek van de inkomstenbelastingen niet van
toepassing is op de verhouding tussen appellante en Ansa Distribution, laatstvermeld artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen heeft geschonden :

Overwegende dat het middel alleen
artikel299bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) als geschonden wetsbepaling aanwijst en
niet artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis en 299ter,
§ 6, 2', van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en van de
artikelen 30bis en 30ter, § 9, 2', van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappe-
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lijke zekerheid der arbeiders, dat bepaalt op welke werkzaamheden artikel 299bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) van toepassing is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
31 maart 1995- 1 e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. FarrierGelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- LANGDURIGE WERKLOOSHEID - NATIONALE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE - ADMINISTRATIEF BEROEP- ADMINISTRATIEVE BESLISSING TERMIJN WAARBINNEN DE
ADMINISTRATIEVE BESLISSING MOET GENOMEN ZIJN- DRAAGWIJDTE.

Inzake langdurige werkloosheid staat het
vaststellen van een termijn voor de nationale administratieve commissie om
haar verplichte bevoegdheid uit te oefenen, niet eraan in de weg dat die commissie haar bevoegdheid na het verstrijken van die termijn uitoefent (1). [Art.
143, § 4, vijfde lid (2), Werkloosheidsbesluit.]
(1) Zie J. DEMBOUR, Droit administratif, 3e
uitg., Luik, 1978, nrs. 213 tot 216, en inz. nr. 216;
zie ook concl. O.M. bij Cass., 13 nov. 1989, A.R.
nr. 8642 (Bull. en Pas., 1990, I, nr. 155, inz. blz.
306 en 307); zie evenwel A. HENKES, "La commission administrative nationale, considerations d'un organe administratif quasi jurisdictionnel", plechtige openingsrede voor het
Arbeidshofte Luik, op 4 sept. 1991, J.T.T, 1992,
blz. 43 en 44, nr. 81; B. GRAULICH en P. PALSTERMAN, "Le chomage de longue duree : une nouvelle version", Chron. D.S., 1988, blz. 240.
(2) Art. 143, § 4, vijfde lid, na de wijziging ervan bij art. 1, 2', K.B. 27 nov. 1990. Zie ook K.B.
25 nov. 1991, art. 82, § 2, zesde lid.
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Nr. 181
(R.V.A. T. MALMENDIER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0063.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1994 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel143, inzonderheid § 4, vijfde lid, en§ 12
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, zoals dat artikel 143 is gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12
juli 1989 (artikel 3) en 27 november 1990
(artikel 1),
doordat het arrest erop heeft gewezen
dat verweerster op 25 oktober 1990 een administratief beroep heeft ingesteld bij de
nationale administratieve commissie tegen de verwittiging van de gewestelijk inspecteur dat de duur van haar werkloosheid de toegelaten werkloosheidsduur had
overschreden; dat de commissie, ingevolge
artikel143, § 4, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, alsdan binnen de drie maanden na de
ontvangst van het beroep moest beslissen; dat zij op haar zitting van 7 februari
1991 had beslist dat het beroep niet gegrond was; dat de gewestelijk inspecteur
dan op 5 maart 1991 zijn beslissing om
haar recht op werkloosheidsuitkering te
schorsen ter kennis van verweerster heeft
gebracht, en vervolgens, met wijziging van
het beroepen vonnis, de beslissing van de
gewestelijk inspecteur nietig verklaart en
beslist dat verweerster het recht op werkloosheidsuitkering niet kon worden ontnomen vanaf 5 maart 1991, op grond dat het
criterium van de facultatieve ofverplichte
bevoegdheid van de administratieve overheid die moet beslissen niet doorslaggevend is voor de oplossing van het geschil;
dat uit de in artikel143 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 vastgelegde procedure immers volgt dat de gewestelijk inspecteur geen beslissing tot
schorsing mag nemen zodra hij vaststelt
dat de werkloosheid de toegelaten duur
overschrijdt; dat alleen indien hij die beslissing kon nemen, zijn bevoegdheid kan
worden gelijkgesteld met een verplichte bevoegdheid, die niettegenstaande het verstrijken van de termijn kan worden uitgeoefend, maar dat zulks niet het geval is
aangezien zij verbonden is met de
beoordelingsmacht van de nationale admi-
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nistratieve commissie die uitspraak moet
doen rekening houdend met de subjectieve door de werknemer aangevoerde gegevens, alvorens de inspecteur zijn beslissing tot schorsing kan nemen, hetgeen
aantoont dat het hier een hybride bevoegdheid bet_reft; dat de mening dat niet het criterium van de facultatieve ofverplichte bevoegdheid in aanmerking moet worden
genomen, wordt geschraagd door het feit
dat de beslissing van de commissie een administratieve handeling is die uit zichzelfrechtsgevolgen heeft aangezien zij bepalend is voor de vergoeding van de
werkloze; dat de termijn waarover de commissie beschikt om uitspraak te doen niet
zonder meer een voorgeschreven termijn is;
"dat ... de formulering als een bevel in artikel 143 (de commissie moet ... beslissen) en de verschillende koninklijke besluiten die gedurende het jaar 1991 zijn
genomen om die termijn te verlengen ... de
indruk wekken dat het een bindende termijn is waarbinnen de commissie noodzakelijk moet beslissen op straffe van geen beslissing meer te mogen nemen, nu de
termijn om te beslissen verstreken is, waarbij die vaststelling belet dat de inspecteur kan beslissen tot schorsing; dat, anderzijds, het aanmerken van die termijnen
als louter indicatief, inhoudt dat zij kunnen worden verlengd wat de rechtszekerheid van de werkloze in het gedrang
brengt, die precies door de gedetailleerde
regels van artikel 143 wordt verzekerd,
aangezien zij hem de verzekering geven dat
de uitkeringen waarop hij recht heeft, aangezien hij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoet, hem niet willekeurig zullen worden onthouden, hoewel dat recht
door de verwittiging van de gewestelijk inspecteur precair is geworden; dat § 12 van
artikel 143 ook duidelijk maakt dat het
geen termijn is die de interne goede werking van het bestuur beoogt, aangezien het
de inspecteur verbiedt een nieuwe verwittiging ter kennis te brengen minder dan
twee jaar na de vervaldag van het overschrijden als de beslissing tot schorsing niet
is genomen; dat de laattijdige beslissing van
de commissie bijgevolg niet kan worden uitgelegd als een gunstige beslissing die (verweerster) langer heeft doen genieten van de
werkloosheidsuitkering, waarbij aan verweerster het recht op die uitkering aileen
kan worden ontnomen als de objectieve vereisten daartoe zijn vervuld en het bestuur
al zijn verplichtingen binnen de gestelde
termijnen is nagekomen; dat aangezien
zulks niet het geval is, nu de commissie de
dwingende termijn om over (verweersters)
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beroep te beslissen niet heeft nageleefd,
moet worden vastgesteld dat de beslissing van de gewestelijk inspecteur is genomen met miskenning van de procedure
die bij artikel 143 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 is ingesteld en
dat zij nietig en zonder gevolg is",
terwijl de bepaling van artikel143, § 4,
vijfde lid van het koninklijk besluit van 20
december 1963, die zegt dat de nationale
administratieve commissie "moet beslissen" binnen de in die bepaling gestelde termijn over de bij haar aanhangig gemaakte
administratieve beroepen, aantoont dat de
beslissingen van die commissie behoren tot
een bevoegdheid die zij moet uitoefenen; het
verstrijken van die termijn, die is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de
beslissing die na het verstrijken van die termijn is genomen, de commissie bijgevolg
niet belet te beslissen en haar niet van de
verplichting daartoe ontslaat; uit de aanhef van het koninklijk besluit van 30 december 1986, houdende wijziging van artikel143 van het koninklijk besluit van 30
december 1963, en waarbij een nieuwe reglementering inzake ziekte- en invaliditeit wordt ingevoerd, verder blijkt dat "de
formulering als een bevel" in het vijfde lid
van§ 4 van artikel143, duidelijk maakt
dat de verordenende macht wil dat de commissie snel beslist over de bij haar ingestelde beroepen, maar niet dater een bindende termijn wordt opgelegd zodat zij na
het verstrijken ervan niet meer bevoegd is;
de overwegingen van het arrest inzake de
bevoegdheid van de gewestelijk inspecteur en de rechtsgevolgen van de beslissing van de commissie niet volstaan om
voorbij te gaan aan de gevolgen van haar
verplichte bevoegdheid en om van de termijn waarbinnen zij moet beslissen een bindende termijn te maken; die termijn niet in
het belang van de werkloze is opgelegd en
vertraging van de commissie niets afdoet
van zijn waarborg dat zijn recht op uitkering hem niet willekeurig kan worden ontnomen; uit § 12 van artikel143 evenmin
volgt dat die termijn dwingend zou zijn en
dat het verstrijken ervan niet in het voordeel van de werkloze zou zijn, aangezien die
paragraaf aileen betrekking heeft op de termijn voor het instellen van een nieuwe procedure door de inspecteur, als de beslissing tot schorsing niet is genomen of door
het arbeidsgerecht is hervormd; daaruit
volgt dat het arrest, door te zeggen dat de
gewestelijk inspecteur met miskenning van
de in artikel 143 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 bepaalde ad-
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ministratieve procedure heeft beslist verweersters recht op uitkering te schorsen en
dat die beslissing dus nietig is, aangezien
de nationale administratieve commissie de
termijn niet heeft nageleefd waarbinnen zij
over verweersters beroep had moeten beslissen, in werkelijkheid dat artikel143, inzonderheid het vijfde lid van § 4 en § 12
schendt:
Overwegende dat artikel143, § 1,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid bepaalt dat de
de gewestelijk inspecteur aan de werknemer kennis geeft van de datum
waarop de duur van zijn werkloosheid het dubbel zal overschrijden van
de gemiddelde duur van de werkloosheid bepaald voor het ambtsgebied van
het gewestelijk bureau waarvan hij afhangt, en voor de leeftijdscategorie en
het geslacht waartoe hij behoort; dat
de werknemer ingevolge dezelfde bepaling, er tevens van op de hoogte
wordt gesteld dat zijn recht op werkloosheidsuitkeringen als gevolg daarvan zal geschorst worden vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt
op de vervaldag van de overschrij-.
ding en dat hij de mogelijkheid heeft
om een administratief beroep in te
stellen tegen deze verwittiging, inzonderheid bij de nationale administratieve commissie;
Overwegende dat naar luid van artikel 143, § 4, vijfde lid, van voornoemd koninklijk besluit, de commissie binnen drie maanden na de
ontvangst van het administratief beroep moet beslissen, behalve indien de
werkloze die opgeroepen werd voor een
medisch onderzoek uitstel heeft gevraagd wegens overmacht; dat de commissie, volgens die bepaling, in dit
laatste geval een beslissing moet nemen binnen drie maand na de datum
waarop het medisch onderzoek heeft
plaatsgevonden;
Overwegende dat uit dat artikel
volgt dat de nationale administratieve commissie moet beslissen; dat

::_.l_ __
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evenwel die bepaling noch enige andere uitdrukkel:ijk vaststelt wat het gevolg is van het stilzwijgen van de commissie tot het verstrijken van de
bepaalde termijn;
Overwegende dat het stilzwijgen
van de commissie, gelet op de regels
inzake haar samenstelling, bevoegdheden en werking, geenszins impliceert dat zij in de ene of andere zin
heeft willen beslissen;
Overwegende dat het vaststellen
van een termijn voor de nationale administratieve commissie om haar verplichte bevoegdheid uit te oefenen, bijgevolg aileen aantoont dat de Koning
wil dat de verordenende voorschriften snel worden uitgevoerd; dat die
vaststelling de commissie niet belet na
het verstrijken van de bepaalde termijn haar bevoegdheid uit te oefenen;
Overwegende dat het arrest, dat anders beslist, de door eiser aangewezen bepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
beslist dat het hoger beroep ontvankelijk is; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

3 april1995 - 3" kamer- Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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Nr. 182
3" KAMER- 3 aprill995

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP, BESTAANSVEREISTEN, VORM- BEGRIP
EN BESTAANSVEREISTEN- BEGRIP- OVEREENGEKOMEN WIJZE, TIJD EN PLAATS.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

VERPLICHTINGEN- OVEREENGEKOMEN WIJZE,
TIJD EN PLAATS - DRAAGWIJDTE.

1o en 2° Art. 20, 1 °' Arbeidsovereenkomstenwet houdt voor de werkgever niet de verplichting in om doorlopend en geregeld
werk te verschaffen (1). (Art. 20, 1°,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
.,
(R.S.Z. T. EUROPCAR N.V., RENTAL LOCATRUCK N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0113.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 3, 20, 1°, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1, § 1, 3, 14, 15, 21, 22, 23 van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, 1, § 1, 23, eerste en tweede lid,
van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 149 van de op 17 februari 1994 afgekondigde Grondwet,
doordat het arrest het bestaan van een
arbeidsovereenkomst tussen de verweersters en hun chauffeurs uitsluit en derhalve de rechtsvordering van eiser tot betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen
voor de door die chauffeurs verrichte arbeid afwijst;
dat het arrest, om aldus te beslissen,
vooreerst onderstreept dat een overeenkomst van aanneming zich van een arbeidsovereenkomst onderscheidt door de afwezigheid van "een persoonlijke en
(1) Zie Cass., 9 jan. 1995, A.R. nr. 8.94.007 4.F
(A. C., 1995, supra, nr. 15).
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ononderbroken verhouding van ondergeschiktheid"; dat het arrest vervolgens beslist dat die ononderbroken verhouding van
ondergeschiktheid te dezen niet voorhanden is, op grond dat "chauffeurs wegens de
aard van hun werk op ongeregelde tijdstippen arbeiden"; dat "uit de omstandigheid dat sommige chauffeurs haast onafgebroken opdrachten aannemen en lange
arbeidsdagen hebben en dat zij soms bijkomstige taken vervullen naast overbrengingen met de wagen, geen verhouding van
ondergeschiktheid kan worden afgeleid ... ";
dat "de stukken waaruit (eiser) een verhouding van ondergeschiktheid poogt af te
leiden, enkel kostennota's en algemene inlichtingen over het werk zijn; waaruit niet
valt af te leiden dat (de verweersters) gezag uitoefenden over de betrokken chauffeurs ... "; dat "de arbeid van de door (eiser) ambtshalve aan de sociale zekerheid
onderworpen chauffeurs hoofdzakelijk op
ongeregelde tijdstippen werd verricht en onmogelijk kon worden gepland; dat zodanige arbeid moeilijk, ja zelfs onmogelijk, te
verenigen valt met een ononderbroken inschakeling in de onderneming als loonarb~ider, die in het algemeen tegenover de
werkgever in een verhouding van ondergeschiktheid staat in het kader van een arbeidsovereenkomst",

terwijl, eerste onderdeel, er sprake is van
een arbeidsovereenkomst, zodra de werknemer de overeengekomen arbeid verricht
in een verhouding van ondergeschiktheid,
dat wil zeggen wanneer de werkgever zijn
gezag uitoefent of kan uitoefenen over de
handelingen van de werknemer; (zie o.m.
de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten); een ononderbroken verhouding van
ondergeschiktheid en gezag niet vereist zijn
en al evenmin een geregelde arbeid; het voldoende is dat voormeld gezag wordt uitgeoefend ofkan worden uitgeoefend tijdens de
overeengekomen arbeidsduur; het arrest,
nu het een ononderbroken gezagsuitoefening en een ononderbroken inschakeling in de onderneming vereist, voorwaarden toevoegt die buiten het wettelijk
begrip verhouding van ondergeschiktheid,
vallen; het arrest bijgevolg, op grond van
die onjuiste criteria, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de betrokken werknemers niet door een arbeidsovereenkomst gebonden waren en bijgevolg de rechtsvordering van eiser tot betaling van socialezekerheidsbijdragen voor de arbeid van die
werknemers heeft kunnen afwij_zen (scherrding van de artikelen 2, 3, 20, 1·, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
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overeenkomsten, 1, § 1, 3, 14, 15, 21, 22, 23
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, § 1, 2, § 1, 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten de werkgever verplicht is de
werknemer te doen arbeiden op de
wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen; dat die wetsbepaling voor de
werkgever niet de verplichting inhoudt om doorlopend en geregeld werk
te verschaffen;
Overwegende dat het arrest, nu het
beslist dat "de arbeid van de door (eiser) ambtshalve aan de sociale zekerheid onderworpen chauffeurs hoofdzakelijk op ongeregelde tijdstippen
werd verricht en onmogelijk kon worden gepland" en "dat zodanige arbeid
(. .. ) moeilijk, ja zelfs onmogelijk, te verenigen valt met een ononderbroken inschakeling in de ondememing als loonarbeider, die in het algemeen
tegenover de werkgever in een verhouding van ondergeschiktheid staat
in het kader van een arbeidsovereenkomst", niet naar recht verantwoord
is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Luik.
3 april1995 - 3e kamer- Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn en
Hutzler.
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Nr. 183

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. VAN ACKER, RIJKSDIENST VOOR
KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS)

Nr. 183
3" KAMER
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3 april1995

1o OPENBAAR MINISTERIE -

BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEBEROEP- OPENBARE ORDE- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTE- BEGRIP- HOGER BEROEP.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- ElSER- OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTE- BEGRIP- HOGER
BEROEP.

1 o en 2° Het O.M. mag, in burgerlijke zaken, cassatieberoep instellen tegen een in
laatste aanleg gewezen beslissing, als de
openbare orde in gevaar wordt gebracht
door een toestand die verholpen moet worden; dat is niet het geval wanneer inzake aanvullende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen, het hager beroep
van de begunstigde ten onrechte niet laattijdig zou zijn verklaard (1). (Art. 138,
tweede lid, Ger.W.)
(1) Overeenkomstig de bewoordingen van art.
32, 2°, Ger.W en's Hofrechtspraak (zie Cass., 24
jan. 1974,A.C., 1974, 580; 5jan. 1984,A.R. nr.
4055 ibid. 1983-84, nr. 233) kon zeker worden
beto~gd da't de datum van kennisgeving de datum is van verzending van de brief met de post
(zie A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, 2e
uitg., Luik, 1987, biz. 207, noot 4).
Te dezen leek het middel evenwel niet ontvankelijk, aangezien het gegrond was op de d?or het
bestreden arrest niet vastgestelde bewermg dat
het beroepen vonnis van 2 september 1993 kennis was gegeven bij gerechtsbrief, die op 8 september 1993 op de post was gedaan. Het bestreden arrest stelde immers aileen vast dat die
gerechtsbrief op 9 september 1993 aan de woonplaats van eerste ve:r;weerster was aa~g~~JOden.
Het Hof is evenwei met bevoegd om fmtehJke gegevens nate gaan waarop een tot staving van een
cassatieberoep aangevoerd middel is gegrond.
(Cass., 14 mei 1970,A.C., 1970, 866; 7 feb. 1980,
ibid. 1979-80, nr. 350; art. 147, tweede lid, gecotird. Gw. 17 feb. 1994), zodat het middel dat het
Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na
te gaan, niet ontvankelijk is (Cass., 17 nov. 1986,
A.R. nr. 7549,A.C., 1986-87, nr. 167; zie Cass., 15
mei 1974, ibid., 1974, 1030).
In deze zaak was er bovendien meer dan de
niet-ontvankelijkheid van het middel : het
cassatieberoep was niet ontvankelijk.
Het O.M. mag, in burgerlijke zaken, cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg gewezen beslissing, als de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0159.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1994 door
hetArbeidshofte Luik, afdeling Namen, gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 2, 32, 2", 46,
§ 2, 792, tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitgevaardigd bij de wet van 10 oktober 1967,
als gewijzigd inzonderheid bij de wet van
12 januari 1993, artikelen 20 en 22, 1",
doordat het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, vaststelt dat het verzoekschrift van hager beroep op 11 oktober 1993
ter griffie van het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, is neergelegd (en regelmatig ter kennis gebracht), en dat het beroepen vonnis, met toepassing van artikel 792,
nieuw tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bij gerechtsbrief ter
verholpen moet worden (Cass., 30 okt. 1989, A.R.
nr. 8644,A.C., 1989-90, nr. 129, en de noten 1 en
2, biz. 289; 29 jan. 1993, A.R. nr. 7907, ibid., 199293, nr. 65; zie Cass., 17 sept. 1990, A.R. nr. 7091,
ibid., 1990-91, nr. 27).
Dat is evenwel niet het geval wanneer inzake
aanvullende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen, het boger beroep van de begunstigde ten
onrechte niet laattijdig zou zijn verklaard (zie
Cass., 22 maart 1923, Bull. en Pas., 1923, I, 243,
met concl. Paul Leclercq, toen eerste adv.-gen.).
In dat geval wil de rechtsvordering van het O.M.
immers geen einde maken aan een toestand
waarvan moet worden aangenomen dat hij de
openbare orde in gevaar brengt. Het O.M. hoort
niet zonder meer in de plaats te treden van een
administratieve instelling die zelf ook moet waken over de naleving van wetten en reglementen. Er dient op gewezen te worden dat de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, dat het
O.M. op grond van art. 138, tweede lid, Ger.W. instelt "telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt", niet afhangt van de voorwaarde dat
een regel van openbare orde is geschonden. Het
is voldoende maar nodig dat de aangevoerde onwettigheid, ongeacht of zij de openbare orde
raakt, tot gevolg heeft dat er een toestand is geschapen die moet worden verholpen, omdat die
toestand de openbare orde in gevaar brengt (zie
Cass., 8 nov. 1985, A.R. nr. 4862, A. C., 1985-86,
nr. 158, en de noot 2, biz. 328).
J.F.L.
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kennis is gebracht, dat die brief op 9 september 1993 bij de woonplaats van appellante is aangeboden en dat in haar afwezigheid in de brievenbus een bericht is
gedeponeerd dat vermeldt dat zij de
gerechtsbrief op het postkantoor te Faulxles-Tombes kan afhalen, wat pas op 19 september 1993 (lees 17 september 1993) is gebeurd, en vervolgens beslist dat het op 11
oktober 1993 ingestelde hoger beroep tegen het vonnis waarvan de kennisgeving,
volgens het arbeidshof, op 9 september
1993 is gedaan, de datum waarop de
gerechtsbriefbij de woonplaats van appellante is aangeboden, ratione temporis ontvankelijk is op grond dat, voor de kennisgeving van de gerechtsbrief door de griffier,
in het kader van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek, dezelfde redenering
moet worden gevolgd als bij beroep tegen
administratieve beslissingen in welk geval werd beslist dat de kennisgeving van
die beslissingen geschiedt op het ogenblik dat de aangetekende brief aan de
woonplaats van de geadresseerde wordt
aangeboden en, als hij afwezig is, op het
ogenblik dat het bericht van aanbieding in
zijn brievenbus is gedeponeerd (Cass. 29
juni 1984, Pas. 1984, I, 1325; Cass. 24 januari 1986, Pas. 1986, I, 619; Cass. 16 september 1991, Pas. 1992, I, 45 en J. T. T.
1992, p. 243) en dat de vervaldag, nu de bij
artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde termijn op zaterdag 9 oktober
1993 verstrijkt, op de eerstvolgende werkdag wordt verplaatst (artikel 53 van het
Gerechtelijk Wetboek), te weten op maandag 11 oktober 1993,

terwijl, overeenkomstig artikel2 van het
Gerechtelijk Wetboek, de ontvankelijkheid ratione temporis van een verzoekschrift van hoger beroep tegen een gerechtelijke beslissing en inzonderheid het
vertrekpunt van de appeltermijn na kennisgeving van de voormelde beslissing,
moet worden beoordeeld met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid die
betreffende de kennisgeving van de akten van rechtspleging en niet, zoals te dezen is gebeurd, door de datum van kennisgeving te bepalen overeenkomstig de regels
van het administratief recht alsof het de
kennisgeving van een administratieve beslissing betrof; ''het Gerechtelijk Wetboek
voortaan" inuners ''het gemeen recht van de
procedure uitmaakt" (Van Reepinghen, Thrslag, Gerechtelijk Wetboek en zijn bijlage,
Bruylant, 1967, p. 317) en ''het woord kennisgeving van toepassing is op de mededelingen die op verzoek van de griffier over
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de post gebeuren" (Van Reepinghen, op. cit.,
p. 326); artikel1051, in zijn nieuw eerste
lid, dat op 1 maart 1993 van kracht is geworden, bepaalt dat de termijn om hoger
beroep aan te tekenen een maand is, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en dat artikel bepaalt dat voor de zaken opgesomd in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek - waartoe dit bodemgeschil behoort - de griffier binnen de acht dagen bij
gerechtsbriefhet vonnis ter kennis van de
partijen brengt; artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat "in dit wethoek wordt verstaan: 1" ... ; 2" onder kennisgeving : de toezending van een akte van
rechtspleging in origineel of in afschrift; zij
geschiedt langs de post of, in de gevallen
die de wet bepaalt, in de vormen die deze
voorschrijft" en artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de vormen bepaalt
waarin "in de gevallen die de wet bepaalt,
de griffier ervoor zorgt dat de kennisgeving bij gerechtsbrief geschiedt"; de
gerechtsbrief een bijzonder soort ter post
aangetekende zending met bericht van ontvangst uitmaakt (A. Fettweis, Manuel de
procedure civile, F.U.L., Luik, 1985, nr. 247,
p. 206) en is geoordeeld dat de kennisgeving bij ter post aangetekende brief van een
beslissing van de tuchtraad van beroep van
de Orde van advocaten door de secretaris
van die raad, overeenkomstig artikel 4 77
van het Gerechtelijk Wetboek, op de datum van de verzending van die beslissing
is voltrokken (Cass. 1ste kamer, 24 januari 1974, Pas., 1974, I, 556); de gezaghebbendste rechtsleer met betrekking tot
de gerechtelijke kennisgeving eensgezind
zegt dat de datum van de kennisgeving de
datum is waarop de brief naar de geadresseerde is verstuurd (Fettweis, op. cit.,
p. 207. Gutt en Linsmeau, R.C.J.B., 1980,
nr. 18, p. 441); voomoemd vonnis van 2 september 1993 te dezen bij gerechtsbrief op
woensdag 8 september 1993 ter kennis is
gebracht (poststempel op het bericht van afgifte); gelet op het voorgaande, de overeenkomstig de artikelen 52, 53 en 54 van het
Gerechtelijk Wetboek berekende appeltermijn van een maand, vanaf de verzending van de gerechtsbrief, te weten vanaf
de genoemde woensdag 8 september 1993,
is beginnen lopen en op vrijdag 8 oktober
1993 afliep, zodat het op maandag 11 oktober 1993 neergelegde verzoekschrift van
hoger beroep laattijdig was; het arbeidshof aldus de bovenvermelde wetsbepalingen schendt :

=======c:--L- "', _, --'-'-'-
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Overwegende dat het openbaar ministerie, ingevolge artikel 138, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in
burgerlijke zaken aileen ambtshalve
mag optreden, buiten de in de wet bepaalde gevallen, als de openbare orde
in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet worden;
Overwegende dat de openbare orde
niet in gevaar is door het feit dat het
hager beroep van Benoite Van Acker
ten onrechte ontvankelijk zou zijn verklaard;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
3 april 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.

Nr. I84
2e KAMER -

5 april I995

I o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS- GOEDERENVERVOER, WETTIGHEID.

2° VERVOER -

GOEDERENVERVOER LANDVERVOER, WEGVERVOER- SOCIALE ZE·
KERHEID - WETTIGHEID.

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WETTIGHEID VAN
BESLUITEN EN VERORDENINGEN- SOCIALE
ZEKERHEID- WERKNEMERS- GOEDERENVERVOER

I

0

2° en 3° De Koning is met art. 3, 5°,
K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de
Sociale-Zekerheidswet dat, onder bepaalde voorwaarden, de toepassing van
voormelde wet uitbreidt tot de personen
die vervoer van goederen verrichten dat
hun door een onderneming opgedragen
wordt, de bevoegdheden niet te buiten ge,
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gaan die hem zijn toegekend bij art. 2,
§ 1, 1°, van die wet (1). (Art. 3, 5°, K.B.
28 nov. I969.)
(NICOLAS, TRANSPORTS SAMBRIENS B.VB.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.0134.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1993 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 december 1992 (2);
I. Op de voorziening van Rene Nicolas:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser tot
een geldboete wordt veroordeeld :
Over het tweede middel : schending van
(het vroegere) artikel107 (thans 159) van
de Grondwet, en van de artikelen 1, § 1, 1
en 2, § 1, r, van de wet van 27 juni 1969
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doordat het arrest de telastleggingen 1,
2 en 3 ten aanzien van acht arbeiders, alsook de telastleggingen 4 en 5, bewezen verklaart en eiser wegens aile telastleggingen samen veroordeelt tot een enkele
geldboete van 200 frank, die op 12.000
frank is gebracht en vermenigvuldigd met
acht; dat het arrest de veroordeling van eiser grondt op artikel3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november I969; dat het
arrest overweegt : "dat de wet van 27 juni
1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders krachtens artikel I
toepassing vindt op de werknemers en de
werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden; dat artikel 2, § 1,
van voormelde wet niettemin bepaalt dat de
Koning, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing van deze wet kan uitbreiden tot de personen die, zonder door
(1) Zie Cass., lljuni 1993,A.R. nr. 8365 CA.C.,
1993, nr. 297).
(2) A.C., 1991-92, nr. 765.
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een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het
gezag van een ander persoon verrichten of
die een arbeid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst; dat de Koning in die gevallen de
persoon aanwijst die als werkgever wordt
beschouwd; dat volgens artikel 3, 5", van
het Koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 de toepassing van de wet betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt "verruimd tot de personen die
vervoer van goederen verrichten dat hun
door een onderneming opgedragen wordt,
door middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop
gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede
tot die ondernemer;. dat derhalve niet hoeft
te worden nagegaan of er een verhouding
van ondergeschiktheid bestaat tussen de
acht, in de dagvaarding vermelde werknemers en de beklaagde; dat het nodig doch
voldoende is dat wordt nagegaan of de voorwaarden, bepaald bij artikel3, 5", van het
koninklijk besluit van 26 november 1969,
te dezen vervuld zijn",
terwijl de Koning door artikel 3, 5", van
het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders de
hem toegekende bevoegdheden te buiten is
gegaan; de Koning enkel de bevoegdheid
heeft gekregen om de toepassing van de
wet van 27 juni 1969 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uit te
breiden tot de personen die, zonder door
een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het
gezag van een ander persoon verrichten of
die een arbeid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst (artikel2, § 1, 1", b) van de wet
van 27 juni 1969); de Koning de hem toegekende bevoegdheden te buiten is gegaan door de toepassing van de wet van 27
juni 1969 te verruimen tot de personen die
vervoer van goederen verrichten dat hun
door een onderneming opgedragen wordt,
door middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop
gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede
tot die ondernemer; het bestreden arrest
vaststelt dat de chauffeurs te dezen actieve vennoten van de vennootschap waren geworden; er niet wordt vastgesteld dat
eiser onderrichtingen gaf aan de chauf-
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feurs en dat laatststgenoemden hun arbeid verrichtten onder het gezag en het toezicht van eiser;. de toepassing van de wet
van 27 juni 1969 aldus wordt uitgebreid tot
personen die arbeid verrichten in omstandigheden en in voorwaarden die niet gelijkaardig zijn als die van een arbeidsovereenkomst; de Koning, door de toepassing
van de wet van 27 juni 1969 uit te breiden tot personen die arbeiden in feitelijke omstandigheden, zoals omschreven in
het arrest, de bevoegdheden te buiten is gegaan die hem zijn toegekend bij artikel1,
§ 1, 1", b)juncto artikel2, § 1, 1", van de
wet van 27 juni 1969 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; het
arrest derhalve, door toepassing te rnaken van artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, het (vroegere) artikel 107 (thans 159) van de
Grondwet, en de artikelen 1, § 1, 1°, b) en
2, § 1, 1", van de wet van 27 juni 1969
schendt:
Overwegende dat luidens artikel 2,

§ 1, 1", van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, en na het advies van de
Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, onder de voorwaarden die
Hij bepaalt, de toepassing van deze
wet kan uitbreiden tot de personen
die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon
arbeidsprestaties onder het gezag van
een ander persoon verrichten of die
een arbeid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat, ter uitvoering van
dit artikel, de toepassing van de wet,
krachtens artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969,
is uitgebreid tot de personen die vervoer van goederen verrichten dat hun
door een onderneming opgedragen
wordt, door middel van voertuigen
waarvan zij geen eigenaar zijn of
waarvan de aankoop gefinancierd of de
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financiering gewaar,borgd wordt door
de ondernemer, alsmede tot die ondernemer;
Overwegende dat de in dat artikel
bepaalde voorwaarden kunnen worden beschouwd als voorwaarden die
het mogelijk maken de arbeidsbetrekkingen tussen de vervoerders en
de onderneming gelijk te stellen met
die van een arbeidsovereenkomst; dat
de Koning, door de toepassing van de
wet van 27 juni 1969 uit te breiden tot
de personen die onder dergelijke voorwaarden vervoer van goederen verrichten, de bevoegdheden die Hem zijn
toegekend bij artikel2, § 1, 1", van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders niet te
buiten is gegaan;
Dat het middel faalt naar recht;

5 april 1995 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- OUDERS
- VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDFOUT IN DE OPVOEDING- FOUT IN HET TOEZICHT NIET VEREIST.

Het bij art. 1384, tweede lid, B. W. ingestelde vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen berust ofwel op een fout in
de opvoeding, ofwel op een fout in het toe-
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zicht, zonder dat beide fouten gelijktijdig hoeven voor te komen (1).
(O ... ,A... T. S ... ,I...)

ARREST

(A.R. nr. P.94.1363.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 oktober 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bij artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek ingesteld vermoeden van
aansprakelijkheid van de ouders voor
hun minde:rjarige kinderen berust ofwei op een fout in de opvoeding, ofwei op een fout in het toezicht; dat de
beide fouten niet gelijktijdig hoeven
voor te komen;
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat "uit het strafdossier blijkt
dat de jonge 0 ... op de dag van de door
hem gepleegde feiten niet meer geplaatst was"; dat de rechtbankevenwel vaststelt dat de eisers het bewijs
niet leveren dat zij aan hun
opvoedingsplicht hebben voldaan;
Overwegende dat de omstandigheid dat de minderjarige op het tijdstip van de feiten niet onder het toezicht van de eisers stond geen invloed
heeft op de wettigheid van de beslissing;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de beslissing naar
recht verantwoord is door de vaststelling dat de eisers het bewijs niet leverden dat zij aan hun opvoedingsplicht hadden voldaan, zodat de
rechtbank niet verder hoefde te antwoorden op de conclusie van de eisers ten betoge dat de minde:rjarige op
(1) Cass., 21 dec. 1989, A.R. nr. 8595 (A. C.,
1989-90, nr. 257).
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het ogenblik van de feiten niet onder
hun bewaring stand;
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. EL YAZIDI)
ARREST

(vertaling)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(A.R. nr. P.95.0290.F)

Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt iedere eiser in de
helft van de kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1995 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

5 april1995 - 2e kamer- Voorzitter : de
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Y. Dohen en
B. Delacroix, Luik.
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VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ALGEMEEN- COLLECTIEF MISDRLJF
WE GENS EENHEID VAN OPZET- TOEPASSING
VAN DE ZWAARSTE STRAF- OVERTREDING
VAN DE WET OP DE VERDOVENDE MIDDELEN
- BIJZONDERE REGELING INZAKE UITSTEL EN
OPSCHORTING.

De bijzondere regeling inzake uitstel en opschorting vervat in art. 9 wet 9 juli 1975
tot wijziging van de wet 24 feb. 1921, is
niet van toepassing, wanneer de rechter
beslist dat verschillende misdrijven,
waaronder een i.v.m. verdovende middelen, wegens het bestaan van eenheid van
opzet een collectief misdrijf vormen en hij
krachtens art. 65 Sw. een zwaardere straf
oplegt dan die welke inzake verdovende
middelen is bepaald (1).
(1) A. DE NAUW, "La suspension et le sursis en
matiere de stupefiants et le delit collectief', Rev.
dr. pen., 1985, blz. 113; 0. KLEES, noot Cass., 6
juni 1990, J.L.M.B., 1990, 1122.

Over het middel : schending van de artikelen 9 van de Grondwet, 65 van het
Strafwetboek en 8 van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie,
doordat het arrest beslist : dat 1. de diefstal, gepleegd door middel van geweld,
waarbij de dief op heterdaad werd betrapt
en hij geweld of bedreigingen gebruikt heeft
hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren, met de omstandigheid dat wapens of op wapens
gelijkende voorwerpen zijn gebruikt of getoond, of dat de schuldige heeft doen geloven dat hij gewapend was, 2. het dragen van een verboden wapen, 3. het
onrechtmatig bezit van verdovende middelen, wegens het bestaan van eenheid van
opzet, als een collectief misdrijf moesten
worden beschouwd; dat het vervolgens een
gevangenisstraf van twee jaar heeft uitgesproken en, met toepassing van artikel 9
van de wet van 9 juli 1975, probatie-uitstel
heeft gelast voor de helft van de straf; dat
na onderzoek van de straffen, bepaald in de
artikelen 461, 468, 469 en 472 van het
Strafwetboek, 3, 4, 17, 20 en 22 van de wet
van 3 januari 1933 en 2, 2bis, § 1 en 5 van
de wet van 24 februari 1921, gewijzigd bij
de wet van 9 juli 1975, blijkt dat de zwaarste straf die is welke is bepaald in de artikelen 461 468, 469 en 472 van het
Strafwetboek; dat El Yazidi, bij de vonnissen van 17 augustus 1990 en 26 maart
1992, was veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 maanden en 1 jaar; dat hij derhalve niet meer in aanmerking kwam voor
uitstel, afgezien van de bijzondere regeling inzake uitstel en opschorting, bedoeld
in artikel 9 van de wet van 9 juli 1975, die
te dezen niet kon worden toegepast, nu het
Hof had beslist dat het geheel der feiten
wegens het bestaan van eenheid van opzet als een collectief misdrijf moest worden beschouwd; dat aldus blijkt dat de opgelegde straf klaarblijkelijk onwettig is, in
zoverre uitstel ervan is gelast :
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Overwegende dat verweerder is vervolgd wegens diefstal gepleegd door
middel van geweld, met de omstandigheid dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen zijn gebruikt of
getoond, of dat de schuldige heeft doen
geloven dat hij gewapend was, wegens het dragen van een verboden wapen en wegens onwettig bezit van verdovende middelen;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben beslist dat de drie
ten laste gelegde feiten wegens het bestaan van eenheid van opzet een collectief misdrijf vormden, verweerder
heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en, met toepassing van artikel 9 van de wet van 9
juli 1975, probatie-uitstel heeft gelast voor de helft van de straf;
Overwegende dat de rechter met
toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek, aileen de zwaarste straf
mag uitspreken, dat is te dezen de
strafbepaald in de artikelen 461, 468,
469 en 4 72 van het Strafwetboek;
Overwegende dat uit het dossier
blijkt dat verweerder door de Correctionele Rechtbank te Brussel, bij de
vonnissen van 17 augustus 1990 en 26
maart 1992, is veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 maanden en een
jaar;
Overwegende dat de bijzondere regeling inzake uitstel en opschorting,
vervat in artikel 9 van de wet van 9
juli 1975, niet van toepassing was,
aangezien de opgelegde straf niet de
straf is op het onrechtmatig bezit van
verdovende middelen; dat verweerder bijgevolg niet meer in aanmerking kwam voor uitstel;
Overwegende dat in de regel de onwettigheid van het uitstel, dat een
maatregel is in verband met de tenuitvoerlegging van de straf, wegens de
band tussen de strafinaat en die maatregel de vernietiging van de volledige veroordeling tot gevolg heeft;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.
5 april1995 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Decocq,
Brussel.
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KAMER -

6 april 1995

1° HOGER BEROEP- BELASTINGZAKENGEMEENTEBELASTINGEN, PROVINCIEBELASTINGEN, PLAATSELIJKE BELASTINGENGEMEENTEBELASTINGEN- BESLISSING VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE- BEROEP VAN
DE GEMEENTE -APPELVERZOEKSCHRIFTGEEN BETEKENING AAN DE BELASTINGSCHULDIGE- ONTVANKELIJKHEID.

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE - HOGER BEROEP - VORM - APPELVERZOEKSCHRIFT- GEEN BETEKENING AAN
DE BELASTINGSCHULDIGE- ONTVANKELIJKHEID.

3o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- WETSBEPALING- ZONDER VERBAND
MET DE BESTREDEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het beroep van
de gemeente tegen een beslissing van de
bestendige deputatie inzake gemeentebelastingen, wanneer het appelverzoekschrift
niet aan de belastingschuldige is betekend (1). (Wet van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter
(1) Zie Cass., 21 april 1988, A.R. nr. F.825.F
(A.C., 1987-88, nr. 506).
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zake van provinciale en plaatselijke heffingen, art. 8, tweede lid, W.I.B. (1964),
art. 279.)
3° Niet ontvankelijk is het middel dat, wegens schending van de artt. 860 e. v.

Ger. W inzake nietigheid van de proceshandelingen, kritiek oefent op een beslissing inzake ontvankelijkheid van een
rechtsmiddel (2).
(GEMEENTE RENDEUX T. LAUWERS)

(A.R. nr. F.94.0083.F)

6 april 1995 - 1e kamer- Voorzitter :
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 188
1e KAMER -

7 april 1995

STEDEBOUW -

VERKAVELING - VERKAVELINGSBESLUIT- VERGUNNING- GEEN
GOEDGEKEURD VERKAVELINGSPLAN- GEVOLG.

Het verkavelingsplan is een onderdeel van
het verkavelingsbesluit; als bij de totstandkoming van het verkavelingsbesluit
geen enkel plan is goedgekeurd dat betrekking heeft op de kavel waarvoor een
verkavelingsvergunning werd verkregen kan die vergunning geen nuttig effect sorteren en aan die kavel niet de aard
van bouwgrond verlenen. (Art. 56, § 1,
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) (1)
(2) Zie Cass., 3 dec. 1992,A.R. nr. 9474 (A.C.,
1991-92, nr. 767).
(1) Zie Cass., 13 april1984, A.R. nr. F.ll37 .N
R. u.St., Dehove, nr.
26.374, 18 april1986; D. LAGASSE, "Le permis de
lotir (Chronique de jurisprudence 1970-1976)",
A.P.T., 1978-79, 135-201; D. LAGASSE en P. Nr.
HOUL, "Le permis de lotir (Chronique de jurisprudence 1977-1987)", A.P.T., 1989, 117-142; R.
LEYSEN, Het rechtskarakter van de verkavelings(A. C., 1983-84, nr. 4 72);
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(BULCKE E.A. T. TANGHE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.92.8326.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 1110 en 1116 van het
Burgerlijk Wetboek, 45, inzonderheid § 4,
53, 54, 56, § 1 en 57, § 1, van de
Stedebouwwet van 29 maart 1962, zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1970, 1 en
6 van het koninklijk besluit van 6 februari
1971 (Ill) betreffende de behandeling en de
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, 1-c, d, e, fen g van het ministerieel besluit van 6 februari 1971 (II) tot
vaststelling van de voorwaarden waaraan een dossier betreffende een
verkavelingsaanvraag moet voldoen om als
volledig te worden beschouwd, en 107 van
de Grondwet,
doordat het hof van beroep enerzijds
vaststelt : (1) dat verweerders, die eigenaars zijn van twee percelen, nl. aan de
Steenbeekstraat, Sektie B, nr. 645/d, en aan
de Zuidtorhoutstraat, Sektie B, nr. 893;
(2) dat zij op 27 juni 1978 een verkavelingsaanvraag voor beide percelen (6 loten) indienen volgens plan van architect Marcus, waarna het college van burgemeester
en schepenen van Houthulst op 9 augustus 1978 de vergunning weigert; (3) dat op
7 februari 1979 een nieuwe aanvraag wordt
ingediend, doch slechts voor het perceel
nr. 893 aan de Zuidtorhoutstraat, volgens
bijgevoegd plan Metimo, waarna het college op 28 februari 1979 eveneens de vergunning weigert; (4) dat verweerders op 8
oktober 1979 een nieuwe aanvraag indienen "tot verkaveling van nr. 893 in twee loten", waarna Stedebouw gunstig advies verleent en het College van burgemeester en
schepenen te Houthulst op 13 februari 1980
aan verweerders een verkavelingsvergunning aflevert; (5) dat op 7 april1980
door notaris R. Callewaert een akte verkavelingsstatuut wordt verleden m.b.t.
de beide percelen nrs. 645/d en 893, met
toevoeging van het plan - Metimo, voor
goedkeuring afgestempeld door de gemeente, "alsmede een plan opgemaakt door
vergunning, T.B.P., 1983, 179-196; R. VEKEMAN,
Ruimtelijke ordening en stedebouw, Overzicht van
de rechtspraak 1982-1990, T. G.E.M., 1992,
66-88.
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landmeter Vackier op 28 maart 1980" en (6)
dat op 13 september 1980 eisers het lot nr.
5 uit het perceel 645/d kopen (arrest, p. 4,
nr. 2), en het hofvervolgens eisers' vordering afwijst als ongegrond o.m., op volgende gronden :
"3.2.
Op 12 februari 1980 brengt de gemachtigde ambtenaar aan het gemeentebestuur
van Houthulst gunstig advies uit over een
verkavelingsaanvraag. Hij verwijst meer
bepaald naar de aanvraag ingediend door
(eerste verweerder) m.b.t. het verkavelen
van grond "gelegen te Steenbeekstraat, kadastraal bekend Sektie B, nr. 645/d en 893.
Bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente
Houthulst dd. 13 februari 1980 wordt aan
(verweerders) een verkavelingsvergunning
afgeleverd, gelet op de aanvraag ingediend
(... ) m.b.t. het verkavelen van gronden gelegen te Houthulst, Zuidtorhoutstraat, kadastraal bekend Sektie III B, nrs. 645/d en
893.
Er wordt tevens uitdrukkelijk verwezen naar de verkavelingsaanvragen dd. 27
juni 1978 (m.b.t. nr. 645/d) en dd. 8 oktober 1979 (m.b.t. nr. 893).
De omstandigheid dat aan de vergunning enkel een goedgekeurd plan is gehecht m.b.t. de twee loten van perceel nr.
893 neemt niet weg dat op 13.02.1980 ook
voor perceel 645/d een verkavelingsvergunning is verleend. Niet het aangehecht plan maakt de titel uit, maar het
Collegebesluit waarin de kadastrale percelen worden aangeduid die het voorwerp
van de vergunning uitmaken.
Het beschikkend gedeelte van het besluit kent de vergunning toe zonder verdere precisering. Dit houdt in dat de vergunning wordt verleend m.b.t. de
kadastrale percelen gelegen te Houthulst,
Zuidtorhoutstraat en Steenbeekstraat, Sektie B, nrs. 645/d en 893, zoals in het overwegend gedeelte vermeld. In hoofde van
(verweerders) is geen enkele kunstgreep
aanwijsbaar waardoor de vergunningsverlenende overheid zou zijn misleid.
Ten onrechte wordt voorgehouden dat de
verkavelingsvergunning nietig is wat het
perceel645/d betreft omdat het gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar wat dit
perceel betreft op een materiele vergissing berust; het zou de bedoeling zijn geweest enkel m.b.t. perceel nr. 893 gunstig
te adviseren. De vergunning is afgeleverd
overeenkomstig de procedure voorzien door
art. 57 § 1 en 45 Stedebouwwet, op het
voorgeschreven formulier. Elke vergun-
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ning blijft bestaan zolang ze niet is teniet
gedaan op de wijze door de wet voorzien. De
vergunning, waarvan overeenkomstig art.
45 § 4-2° Stedebouwwet een afschrift aan
de gemachtigde ambtenaar werd toegekend, werd niet geschorst of vernietigd.
Er bestaat derhalve sinds 13.02.1980 een
verkavelingsvergunning voor de percelen
Sektie B, nrs. 645/d en 893. (Eisers) kochten op 13.09.1980 een perceel deel uitmakend van een groter geheel waarvoor een
verkavelingsvergunning is verleend.
3.3.
Door het bestaan van een verkavelingsvergunning m.b.t. het perceel waaruit (eisers) op 13.09.1980 een lot aankochten,
kochten zij bouwgrond, en werd hen bouwgrond geleverd, zoals zij beoogden.
Zij hebben niet gedwaald m.b.t. de hoedanigheid van bouwgrond.
4.

Waar bij de aankoop geen substantiele
dwaling in hoofde van (eisers) aanwezig
was kan evenmin lastens (verweerders) bedrog in de zin van art. 1116 B.W., d.i .. als
oorzaak van een gebrekkige wilsovereenstemming bij (eisers) op 13.09.1980, weerhouden worden",
terwijl de verkaveling een rechtshandeling is waarbij de eigenaar van een stuk
grond bestemd voor woningbouw, die grond
in twee of meer kavels verdeelt om ten minste een ervan te koop te stellen of te verkopen; het verkavelingsbesluit dan ook
slechts kan worden geacht rechtsgeldig tot
stand te zijn gekomen wanneer het niet enkel de verlening van een vergunning tot
verkaveling bevat, doch tevens doet blijken van de instemming van de overheid
met het door de aanvrager van die vergunning voorgestelde verkavelingsplan en dit
besluit enkel bindende kracht kan verwerven binnen de perken van het aldus door de
overheid goedgekeurde plan; zowel uit de
artikelen 1 en 6 van voormeld koninklijk
besluit van 6 februari 1971 als uit artikel
1-c, d, e, fen g, van voormeld ministerieel besluit van 6 februari 1971 volgt dat,
met dat doel, ook het dossier van een
verkavelingsaanvraag slechts als volledig
kan worden beschouwd en voor bekendmaking vatbaar is indien het o.m. een situatieplan en een van maatcijfers voorzien ontwerp van de verkaveling bevat,
waarop o.a. zijn aangegeven : de breedte, de
diepte en de oppervlakte van de percelen,
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en de nummering van de percelen; uit een
en ander volgt dat wanneer- zoals te dezen vastgesteld in het bestreden arrest een verkavelingsbesluit weliswaar in zijn
motivering verwijst naar twee nader bepaalde percelen doch enkel een door de
vergunningverlenende overheid goedgekeurd plan bevat voor de loten van een van
die percelen, dit besluit slechts een titel tot
verkaveling uitmaakt en, bijgevolg, een
verkavelingsvergunning verleent in de zin
van de artikelen 54, 56, § 1 en 57, § 1, van
de Stedebouwwet, voor het in dit laatste
plan omschreven perceel; daaraan niets afdoet de omstandigheid dat de gemachtigde ambtenaar onderhavige vergunning
niet heeft geschorst bij toepassing van de
artikelen 45, § 4 en 53 van voormelde wet;
het hof van beroep aldus bovendien, krachtens artikel107 van de Grondwet, de bij besluit van 13 februari 1980 verleende
verkavelingsvergunning die, minstens wat
het daardoor goedgekeurde verkavelingsplan betreft, verordenende kracht heeft,
niet vermocht toe te passen in zoverre in de
motivering ervan wordt verwezen naar het
perceel gelegen te Houthulst, kadastraal
bekend sectie III B, nr. 645/d, aangezien in
die mate de vergunning, bij ontstentenis
van een goedgekeurd verkavelingsplan,
zonder voorwerp is en geen rechtsgevolgen teweeg brengt, ook al werd ze niet geschorst of vernietigd op de door de wet bepaalde wijze,
zodat het hof van beroep, door op voormelde gronden te oordelen dat ook voor perceel 645/d een verkavelingsvergunning is
verleend, nate hebben vastgesteld dat "aan
de vergunning enkel een goedgekeurd plan
is gehecht m.b.t. de twee loten van perceel nr. 893" en dat eisers bijgevolg niet
hebben gedwaald nopens de hoedanigheid van bouwgrond op het tijdstip van de
aankoop en dat verweerders evenmin bedrog hebben gepleegd, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
alle in het middel aangeduide wetsbepalingen) :

ter en schepenen van de gemeente
Houthulst op 13 februari 1980 een
verkavelingsvergunning werd afgeleverd voor de percelen nrs. 645/d en
893; dat het oordeelt dat de omstandigheid dat het aangehecht plan
slechts twee loten bevat van het perceel nr. 893, niet wegneemt dat het college te dezen ook voor perceel 645/d
een verkavelingsvergunning heeft verleend, nu de gemachtigde ambtenaar
een gunstig advies heeft gegeven nopens de aanvraag betreffende de twee
percelen, de tekst zelf van het besluit
gewag maakt van de twee percelen en
niet het aangehecht plan maar het
collegebesluit de titel uitmaakt op
grond waarvan kan worden verkaveld;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers de vernietiging of
ontbinding vorderen van een koopverkoopovereenkomst op grond van bedrog, minstens wegens substantiele
dwaling, en subsidiair wegens verborgen gebreken, omdat zij geen bouwvergunning verkregen hebben voor de
door hen gekochte gronden;
Dat het arrest vaststelt dat bij besluit van het college van burgemees-

Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de aflevering van een verkavelingsvergunning noodzakelijk de
erkenning impliceert van de grond als
bouwgrond, ook al bestaat hiervoor
geen verkavelingsplan dat door de
overheid mede is goedgekeurd, de in
het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;

Overwegende dat, als het college
van burgemeester en schepenen op
grond van artikel 56, § 1, van de
Stedebouwwet een verkavelingsvergunning verleent, die beslissing de
titel uitmaakt op grond waarvan de
aanvrager de percelen mag verkavelen waarop de vergunning betrekking
heeft en die percelen hierdoor in beginsel de aard van bouwgrond verkrijgen;
Dat het verkavelingsplan een onderdeel is van het verkavelingsbesluit;
Dat, als bij de totstandkoming van
het verkavelingsbesluit geen enkel
plan is goedgekeurd dat betrekking
heeft op de kavel waarvoor een
verkavelingsvergunning werd verkregen, die verkavelingsvergunning geen
nuttig effect kan sorteren en aldus aan
die kavel niet de aard van bouwgrond
kan verlenen;

Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hager beroep ontvankelijk verklaart; verklaart het arrest bindend
voor de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partijen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
7 april 1995 - 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Butzler en Nelissen Grade.

Nr. 189
1e KAMER- 7 april1995

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR·
GERLIJKE ZAKEN -ALLERLEI- VONNIS IN
EERSTE AANLEG- VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING- HOGER BEROEP- HERVORMING
OF VERNIETIGING- SCHADE - VERGOEDING.

2° VERBINTENIS- VONNIS IN EERSTE AANLEG- VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGINGHOGER BEROEP- HERVORMING OF VERNIETIGING- SCHADE - VERGOEDING.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENVONNIS IN EERSTE AANLEG - VOORLOPIGE
TENUITVOERLEGGING- HOGER BEROEPHERVORMING OF VERNIETIGING- SCHADEVERGOEDING.

1°, 2° en 3° De partij die een vonnis doet
uitvoeren waarvan de rechter in eerste
aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging
heeft toegestaan, dient, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan in hager beroep, boven de teruggave
van hetgeen zij ingevolge de hervormde of
vernietigde beslissing heeft ontvangen, de
schade te vergoeden die door de enkele
tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat
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daartoe is vereist dat bij die tenuitvoerlegging enige kwade trouw of fout aanwezig was. (Art. 1398, tweede lid, Ger.W.)
(1)

(FIRMA V.D.V. T. VERDONCK)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0182.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt
: schending van artikelen 1235, eerste lid,
1376 tot 1378, 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek, en 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eiseres veroordeelt om aan verweerder te betalen "het
bedrag dat ten onrechte effectief betaald
werd (435.000 frank) meer de vergoedende interesten (181.142 frank) onder aftrok van wat reeds werd terugbetaald
(382.400 frank) of een saldo van 233.7 42
frank meer de gerechtelijke interesten" (arrest p. 3, derde alinea), op grand van de
overweging "dat ingevolge het arrest van 9
april 1986 (eiseres) verplicht is op grand
van artikel1398 tweede lid Ger.W. de door
(verweerder) aan (eiseres) gedane betalingen volledig te restitueren; dat immers de
partij die tot voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis is overgegaan dit op eigen risiko deed en de gevolgen ervan dient
te dragen indien, zoals te dezen, dat vonnis in hager beroep hervormd wordt; dat
deze teruggaveplicht inhoudt al wat gepresteerd werd en bovendien een volledige schadeloosstelling voor al het nadeel
dat deze voorlopige tenuitvoerlegging heeft
veroorzaakt; dat dit voortvloeit uit een objectieve (risiko) aansprakelijkheid van degene die tot voorlopige tenuitvoerlegging is
overgegaan zodat geen fout in diens hoofde
moet aangetoond worden en goede noch
kwade trouw ter zake spelen; dat het derhalve volstaat voor de andere partij aan te
tonen dat de voorlopige tenuitvoerlegging
(1) CH VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, blz. 507, nr. 3; Cass., 26
okt. 1849 (Pas., 1851, I, 124); 24 mei 1878 (Pas.,
1878, I, 274); zie tevens Cass., 15 sept. 1983, A.R.
nr. 6870 (A. C., 1983-84, nr. 29) met concl. adv.gen. Liekendael (Bull. en Pas., 1984, I, nr. 29).

384

ROF VAN CASSATIE

Nr. 189
I

schade heeft veroorzaakt opdat de tegenpartij hiervoor aansprakelijk zou zijn; dat
de schade moet bewezen worden volgens de
gemeenrechtelijke regels; dat bovendien
deze executiemaatregel eventueel ook foutaansprakelijkheid op basis van de artikelen 1382 en 1383 B.W. kan insluiten indien hij onzorgvuldig werd uitgeoefend bv.
lichtvaardige tenuitvoerlegging of voortzetting van de tenuitvoerlegging na de hervorming van het bij voorraad uitvoerbaar
vonnis; dat waar het bervormend arrest
van 9 april 1986 het onverscbuldigd karakter doet blijken; het evenwel slechts de
grondslag is voor de terugvordering van de
betalingen gedaan ingevolge de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis van
18 maart 1980" (arrest pp. 2-3), en wat de
door verweerder gevorderde schadevergoeding voor de financiele problemen die hij
zou ondervonden hebben door de tenuitvoerlegging overweegt "dat (verweerder) bovendien niet het bewijs levert dat (eiseres) bij die uitvoering onzorgvuldig of
lichtvaardig zou gehandeld hebben en uit
de doorhem aangevoerde omstandigheden geen misbruik van recht in hoofde van
(eiseres) blijkt; dat er derbalve geen aanleiding is tot toekenning van enige schadevergoeding" (arrest, p. 4, bovenaan),
terwijl verweerder 435.000 frank vorderde vermeerderd met 181.142 frank
vergoedende intresten, berekend aan de
wettelijke intrestvoet vanaf de verschillende betaaldata tot de datum van de dagvaarding voor de beslagrechter (23 oktober 1986), en hij, rekening houdend met de
terugbetaling door eiseres op 26 september 1986 van 382.400 frank, een eindsaldo
vorderde van 233.742 frank vermeerderd
met de gerechtelijke intresten vanaf 23 oktober 1986 (zie verzoekscbrift boger beroep, p. 2, onderaan);
Ret onverschuldigd karakter van de door
verweerder verrichte betalingen pas bleek
op het ogenblik dat het vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Turnhout
van 18 maart 1980, op grond waarvan eiser tot uitvoering was overgegaan, door het
Rof van Beroep te Antwerpen op 9 april
1986 werd hervormd (zie bestreden arrest p. 3, tweede alinea);
en terwijl, eerste onderdeel, degene die ingevolge een toelating van de rechter tot
voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis dat een veroordeling tot betaling van
een geldsom inhoudt overgaat, niettegenstaande verzet ofhoger beroep, bij hervorming van de bestreden beslissing, verplicbt is hetgeen ter uitvoering van de
vernietigde beslissing is betaald, terug te

geven, nu, overeenkomstig het algemeen
beginsel voorzien in artikel 1235 Burgerlijk Wetboek, hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn kan teruggevorderd worden;
Krachtens artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek hij die iets ontvangen heeft,
zonder dat het verschuldigd was, de intrest slechts dan moet teruggeven te rekenen van de dag van de betaling, als hij te
kwader trouw was;
Ret feit dat de voorlopige tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 1398, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek, "aileen op risico van de partij die daartoe last geeft" geschiedt, hieraan geen afbreuk kan doen nu
de schuldeiser die uitvoert weet dat hij op
eigen risico handelt, inzonderheid dat bij
tot teruggave zal verplicht zijn in geval van
hervorming van het vonnis, en hij eveneens volkomen rechtmatig handelt krachtens een uitvoerbare titel die hem uitdrukkelijk dit recht verleent, zodat hij dan ook
niet kan verplicht worden, behoudens
kwade trouw, vergoedende intresten te betalen voor de periode dat het onverschuldigd karakter van de ontvangen betaling
nog niet was vastgesteld door de appelrechter;
Ret bestreden arrest op het door eiseres in conclusie aangevoerd middel dat zij
"belemaal niet te kwader trouw (was), zodat zij geen intresten verschuldigd is voor
de periode voor bet arrest van 1986" (conclusie, p. 4, bovenaan), antwoordt dat de
teruggaveplicbt van degene die voorlopig
uitvoerde inhoudt al wat gepresteerd werd
en bovendien een volledige schadevergoeding voor al het nadeel dat deze voorlopige tenuitvoerlegging heeft veroorzaakt
(arrest, p. 7, zesde alinea), "zodat geen fout
in diens hoofde moet aangetoond worden en
goede noch kwade trouw ter zake spelen"
(arrest, p. 2, zevende alinea);
zodat het bestreden arrest niet wettig
kon beslissen dat de goede of kwade trouw
van eiseres bij de voorlopige tenuitvoerlegging geen enkele rol speelt bij het bepalen van de omvang van de teruggaveplicht van bet onverschuldigde, en
dienvolgens eiseres niet wettig kon veroordelen tot het betalen van vergoedende intresten op de door verweerder betaalde
sommen vanafbun respectievelijke betaaldata (schending van de artikelen 1235, eerste lid, 1376 tot 1378 Burgerlijk Wetboek,
en 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek),
en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek alleen hij die door zijn
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fout schade aan een ander veroorzaakt, verplicht is deze te vergoeden;
Het feit dat de voorlopige tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 1398, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek, "aileen op risico van de partij die daartoe last geeft" geschiedt, geen afbreuk doet aan de gemeenrechtelijke regels inzake foutaansprakelijkheid vervat in bovengenoemde
wetsbepalingen, en geenszins een "objectieve aansprakelijkheid" invoert waarbij het
voor de benadeelde zou volstaan aan te tonen dat de voorlopige tenuitvoerlegging
schade heeft veroorzaakt opdat de tegenpartij, zonder fout ofkwade trouw, hiervoor aansprakelijk zou zijn (arrest p. 2, zevende en achtste alinea);
De schuldeiser die uitvoert immers weet
dat hij op eigen risico handelt, inzonderheid dat hij tot teruggave zal verplicht zijn
in geval van hervorming van het vonnis, en
dat hij, ook wanneer hij handelt op basis
van een uitvoerbare titel die hem uitdrukkelijk dit recht verleent, niet tot uitvoering mag overgaan op een wijze die de
grenzen van de normale uitoefening van dit
recht door een voorzichtig en bedachtzaam
persoon te buiten gaat;

zodat het bestreden arrest door te beslissen dat degene die tot voorlopige tenuitvoerlegging overgaat naast een
teruggaveplicht bovendien de tegenpartij
volledig dient schadeloos te stellen zonder dat een fout moet aangetoond worden, en dienvolgens eiseres niettegenstaande de vaststelling dat zij geen fout
begaan heeft, en evenmin haar recht om tot
voorlopige tenuitvoerlegging over te gaan
misbruikt heeft, te veroordelen tot het betalen van vergoedende intresten op de door
verweerder betaalde sommen vanaf hun

385

respectievelijke betaaldata, de artikelen
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, schendt :

Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, degene die last geeft
tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico,
onverminderd de regels inzake kantonnement;
Dat daaruit volgt dat de partij die
dergelijk vonnis doet uitvoeren, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan, hoven de teruggave
van hetgeen zij ingevolge de hervormde of vernietigde beslissing he eft
ontvangen, de schade dient te vergoeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe
enige kwade trouw of fout in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek is vereist;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 april 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Biitzler en Simont.

D/1996/0 196/2

~~-:-- _-

-

.\

,.

I

I

i:-

[:-. ···:::::.·-.

- 1 -

ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 3 van JAARGANG 1995

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Arbeidsovereenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak- Begrip, beoordeling door de rechter.
303

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Verplichtingen- Overeengekomen wijze, tijd
en plaats - Draagwijdte.
371

Arbeidsovereenkomst
Einde Begrip.

Ontslag om dringende reden 268

Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) Fout van het slachtoffer - Schade bij repercussie geleden door de rechthebbenden. 255

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Ouders - Vermoeden van
aansprakelijkheid - Fout in de opvoeding Fout in het toezicht niet vereist.
377

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Zaken- Gebrek van de zaak
- Begrip.
263

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip, vormen - Begrip.

235

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid- Burenhinder
- Veroorzaker- Overheid- VergoedingCriteria.
286

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onderbreking - Ongeval op normaal traject Gevolg.
354

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel - Bijzondere regels Schadevergoeding- Blijvende invaliditeitVaststelling- Jaarlijkse bezoldiging- Rente
- Indexering - Gevolg.
296

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Algemeen - Verwittiging
van de instelling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering- Verwittiging door
arbeidsongevallenverzekeraar- Weigering ongeval als arbeidsongeval te erkennen- Gevolg.
295

Arbeidsovereenkomst
Begrip, bestaansvereisten, vorm - Begrip en
bestaansvereisten - Begrip - Overeengekomen wijze, tijd en plaats.
371

B
Bankwezen, kredietwezen, spaarwezen
Kredietverrichtingen - Art. 28 K.B. nr. 225
van 7 januari 1936- Betaling of storting aan
de tussenkomende partij of aan de reconstituerende
316
derde - Bevrijdende werking.

Bedrijfsrevisor
Tucht - K.B. 16 maart 1957 - Procedure Stilzwijgende opheffing- Wet van 21 februari
1985.
349

Belasting op slijterijen van gegiste dranken
Vergunningsrecht - Overtreding - Verjaringvan de strafvordering- Burgerlijke rechtsvordering- Ontdoken rechten- Bevoegdheid
van de strafrechter.
197

Bescherming van de maatschappij
Internering - Onderscheiden misdrijven Cassatiemiddel betreffende een feit- Wettelijk verantwoorde maatregel.
356

Beslag
Algemeen - Beslagrechter - BevoegdheidVolstrekte bevoegdheid.
227

Beslag
Bewarend beslag - Beslag onder derden Derde-beslagene - Schuldenaar - Bewijs
van bevrijding van schuld - Bewijslevering.
266

Bestaansminimum
Terugvordering - Toekenning - Herziening
-Intrekking- Aangifteverplichting- Aard.
225

Betaling
Toerekening - Interesten - Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
- Faillissement.
181

2Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Betekening van exploot - Strafzaken - Persoon aan wie het afschrift ter
hand gesteld is- Naam, voornaam en hoedanigheid - Geen vermelding - Nietigheid.
359

Bevoegheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Uitvoerbare titel -Kosten
van tenuitvoerlegging ten laste van eisende
partij- Bes!agrechter- Volstrekte bevoegdheid - Regelmatigheid.
227

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Toepassing van
de bij de gemeenteverordeningen bepaalde
straffen.
260

Bewijs
Burgerlijke zaken- Getuigen- Beoordelingsvrijheid.
189

Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feite!ijke vermoedens - Toetsing van het hof. 309

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde
- Deskundigenverslag - Beoordeling door
de feitenrech ter.
232

Cassatie
Vernietiging, omvang- Burgerlijke zakenBestreden beslissing - Dictum - Onwettigheid - Ander dictum - N auw verband tussen beide dicta.
268

Cassatie
Vernietiging, omvang- Burgerlijke zakenBestreden beslissing - Dictum - Vernietiging- Gevolg- Dictum dat eruit volgt. 268

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingeste!d - Eisers en verweerders - Geding voor
de feitenrechter - Ontvankelijkbeid.
286

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingeste!d - Eisers en verweerders - Middel van
niet-ontvankel~ikheid - Staat - Bevoegde
T'
291
minister.

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingeste!d - Eisers en verweerders - Eiser Openbaar ministerie - Ontvankelijkbeid Vereiste- Begrip- Hoger beroep.
373

Cassatieberoep

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoongesprekken - Opsporing - Onwettig verkregen informatie- Uitsluiting door de rechter.
233

Bezit
Bezitsvordering - Vordering tot herstel in
het bezit - Ontvankelijkbeid - Vereisten.
202

Bezit
Samenvoeging van de bezits- en de eigendomsvordering- Verbod- Gevolg.
202

Burgerlijke rechtsvordering
Slijterijen van gegiste dranken- Vergunningsrecht - Overtreding - Verjaring van de
strafVordering- Burgerlijke rechtsvordering
- Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de
strafrech ter.
197

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij- Burgerlijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid- Geen als misdaad ofwanbedrijfgekwalificeerd feit.
281

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen - Ambtshalve op te werpen middelenen gronden van niet-ontvankelijkbeid
- Bestreden bes!issing - Beschikking tot
verwijzing.
304

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep- Bevel
tot overlegging van een afschrift van k!acht
met burgerlijke-partijstelling- Voorziening
v66r eindbeslissing - Ontvanke!ijkbeid. 265

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke partij - Aansprakelijkbeid- In kracht
van gewijsde gegane beslissing- Gemis aan
belang van voorziening - Ontvankelijkheid.
241

Cassatiemiddelen
Burger!ijke zaken - Algemeen - Grond van
niet-ontvankelijkbeid- Onderzoek ervan onafscheidbaar van het onderzoek van het middel
- Gevolg.
268

Cassatiemiddelen
Burger!ijke zaken - Belang- Doel!oos middel.
2~

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Middel van
niet-ontvankelijkheid - Niet bekritiseerde
vaststellingen van de rechter die de beslissing
naar recht verantwoorden- Verantwoording
die afhangt van feitelijke beoordelingen. 268

Cassatiemiddelen
Burger!ijke zaken - Nieuw middel - Vertegenwoordiging in rechte - Vertegenwoordiger - Hoedanigheid.
187
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3 Deskundigenonderzoek

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel denteel beroep - Belang.

Inci348

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Verband met bestreden
beslissing- Wetsbepaling- Zonder verband
met de bestreden beslissing- Ontvankelijkheid.
379

Burgerlijke zaken kingen - Gevolg.

Geen opmer183

Deskundigenonderzoek
Strafzaken- Deskundigenverslag- Bewijswaarde- Beoordeling door de feitenrecbter.
232

Diefstal en afpersing

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Middel volgens hetwelk een koninklijk
besluit tot bescherming van een landschap
wordt geschonden.
336

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Middel volgens hetwelk de redenen van het
vonnis tegenstrijdig zijn.
340

Diefstal - Bestanddelen.

Strafzaken- Belang- Strafrechtelijke geldboete- Opdeciemen- Vermelding in zittingsblad en vonnis - Tegenstrijdigheid.
329

Slijterijen van gegiste dranken- Vergunningsrecht - Overtreding - Verjaring van de
strafvordering - Burgerlijke recbtsvordering
- Ontdoken recbten - Bevoegdbeid van de
strafrecbter.
197

E
Eigenlijke rechtspraak
Beslissing -

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Belang- Intemering- Onderscheiden misdrijven - Middel betreffende
een feit- Wettelijk verantwoorde maatregel
- Ontvankelijkheid van het middel.
356

Cassatiemiddelen
Nieuw middel -

Recht van
331

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Onduidelijk middel ontvankelijkheid.

Niet360

Cassatiemiddelen
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen Geschonden wetsbepalingen- Schending van
art. 299bis W.I.B. - Geen vermelding van
K.B. van uitvoering- Ontvankelijkheid. 367

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Nieuw middel - Begrip Orde van Geneesheren - Raad van beroep Behandeling - Openbaarheid- Geneesheer
- Bebandeling met gesloten deuren- Vaststelling - Ontbreken van vaststelling. 184

D
Dagvaarding
Sociale zaken- Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Bescbermde werknemers Ontslag om dringende reden - Voorzitter
arbeidsrechtbank - Termijn - Berekening.
221

Dagvaarding
Dagvaarding van de Staat- Voorwerp van
bet geschil- Bevoegdheid van de ministerIndeplaatsstelling - Rechtsopvolging van de
Staat door de gemeenschappen en gewesten.
313

330

Douane en accijnzen

Cassatiemiddelen

Strafzaken verdediging.

Partij -

Openbaarbeid -

Voorwaarde.
184

F
Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Aangifte van schuldvordering - Gevolg - Ingebrekestelling - Interesten- Moratoire interesten- Gefailleerde.
181

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Curator van bet faillissement - Machten - Begrip.
181

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Faillissement - Curator Algemene opdracht.
247

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Rechtspleging- Faillissement- Vordering
in rechte - Vordering van de curator Draagwijdte.
247

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Rechtspleging- Faillissement- Vordering
in rechte - Vordering van de curator Voorwerp - Gemeenscbappelijke rechten van
alle scbuldeisers - Be grip.
247

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen)- Betaling- Toerekening- Interesten.
181

- 4Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Goederen- Curator van het faillissement - Machten - Begrip.
181

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Allerlei -

Schuld van de boedel -

Begrip.
362

G
Geestrijke dranken
Slijterijen van gegiste dranken - Vergunningsrecht - Overtreding - Verjaring
van de strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering - Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de strafrechter.
197

Gemeenschap en gewest
Lasten van de Belgische Staat - Lasten
overgenomen door het gewest - Voorwaarden- Ministerieel comite voor Vlaamse aangelegenheden - Ministerieel comite voor het
Vlaams Gewest - Beraadslaging - Overleg.
213

Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging - Overname van rechten en
verplichtingen - Overgedragen goederen Hangende gerechtelijke procedures - Hoger
beroep - Ontvankelijkheid.
289

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad van beroep- Behandeling- Openbaarheid - Geneesheer- Behandeling met gesloten deuren - V aststelling - Ontbreken van
vaststelling- Cassatiemiddel- Nieuw middel.
184

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad van beroep - Beslissing - Openbaarheid - Begrip - Geneesheer - Behandeling
met gesloten deuren.
184

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad van beroep - Beslissing - Openbaarheid - Grondwet (1994) - Toepasselijkheid.
184

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken- Procedure in cassatieSociale zekerheid- Werkloosheid- Bijzondere bijdrage - Betaling - Rechtsvordering
- Verjaring- Termijn- Duur- Betwisting.
274

Gerechtskosten
Strafzaken - Procedure in cassatie - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij
- Vordering tot bindendverklaring van het
arrest - Niet-ontvankelijkheid - Gevolg.
303

H

Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging in de rechten en verplichtigen
van de Staat - Hangende en toekomstige
gerechtelijke procedures - J eugdbescherming.
313

Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging in de rechten en verplichtingen van de Staat- Dagvaarding.
313

Gemeente
Verordeningen- Prostitutie- Aanvullende
maatregelen - Zich overleveren aan ontucht
- Begrip.
240

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Beslissing van de bestendige deputatie - Hoger
beroep - Vorm - Appelverzoekschrift Geen betekening aan de belastingschuldigeOntvankelijkheid.
379

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad van beroep - Behandeling - Beslissing - Openbaarheid - Rechten van de
Mens - Toepasselijkheid.
184

Herziening
Algemeen - Grond - Nieuw feit - Feit dat
de feitenrechter bekend was.
244

Herziening
Algemeen - Grond - Nieuw feit - Feit dat
de veroordeelde in staat was aan te tonen. 244

Herziening
Algemeen - Grond - Nieuw feit - Feit dat
geen verband houdt met de veroordeling. 244

Herziening
Algemeen - Grond king- Voorwaarde.

Nieuw feit - Intrek244

Herziening
Algemeen- Grond- Nieuw feit- Vermoeden van onschuld.
244

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Samenstelling van de jury - Debatten over
de toepassing van de wet - Verhinderde
gezworene - Vervanging - Plaatsvervangende gezworene- Wettelijkheid.
331

"i
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5Hoger beroep

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Samenstelling van de jury- Vrijstelling van
opgeroepen gezworenen- Uitloting van plaatsvervangende gezworenen - Aard van die
beslissingen.
331

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Verklaring van de
jury - Debatten over de toepassing van de
wet - Vervanging van een gezworene Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie.
331

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury- Verklaring van de
jury- Gezag van gewijsde - Gevolg.
331
Veroordeling -

Hoger beroep
Belastingzaken- Gemeentebelastingen, provinciebelastingen, plaatselijke belastingen Gemeentebelastingen - Beslissing van de
bestendige deputatie- Beroep van de gemeente
- Appelverzoekschrift - Geen betekening
aan de belastingschuldige - Ontvankelijkheid.
379

Huur van goederen
Pacht - Onderverhuring en overdracht van
huur- Bevoorrechte pachtoverdracht- Onregelmatigheid- Verzet van de verpachterVorm.
211

Huur van goederen

Hof van assisen
Eindarrest -

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep- Eenstemmigheid - Toepassing.
238

Motivering.
360

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen
- Gemeenschap en gewest - Rechtsopvolging - Overname van rechten en verplichtingen - Hangende gerechtelijke procedures - Hoger beroep
Ontvankelijkeid.
289

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen
- Vonnis in eerste aanleg- Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Hervorming ofvernietiging- Schade- Vergoeding
383

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep Belang.
348

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissingen en partijen - Burgerlijke
partij- Onderzoeksgerechten- Raadkamer
- Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid van
het rechtsmiddel .
281

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - Toepassingsgebied.
235

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak in eerste
aanleg- Afwijzing van de burgerlijke vordering- Veroordeling tot schadevergoeding in
hoger beroep - Eenstemmigheid.
237

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz)- Voortijdige beeindiging
- Akkoord van partijen- Wijze van vaststelling.
189

Huwelijk
lnternationaal privaatrecht - Marokkaanse
wet - Toestemming
Schijnhuwelijk 204
Nietigheid.

I
Indeplaatsstelling
Begrip - Uitoefening van rechten.

287

Ingebrekestelling
Begrip - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Faillissement- Aangifte van schuldvordering- Gevolg
- Aanmaning tot betaling - lnteresten 181
Moratoire interesten - Gefailleerde.

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Mschrijvingen - Mschrijvingen naar
wens - Begrip.
364

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Vennootschappen - Fusie Overname - Winsten en baten - Vroegere
bedrijfsverliezen- Mtrek- Abnormale voordelen - Begrip.
206

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet- Bedrijfsvoorheffing - Teruggave - Moratoire interest.
341

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigenBegrip.
293

6 Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Elementen waarmee rekening wordt
gehouden.
342

Kort geding
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Bevoegdheid in spoedeisend geval Omvang van de motiveringsplicht - Gebrek
aan urgentie - Niet dienende middelen. 320

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Vorm- Aanwijzing der geschonden wetsbepalingen- Schending van art. 299bis W.I.B.- Geen vermelding
van K.B. van uitvoering- Ontvankelijkheid.
367

Inkomstenbelastingen
Internationale verdragen- Art. 6.1 E.V.R.M.
- Draagwijdte - Belastingrecht.
364

Interesten
Algemeen- Betaling- Toerekening- Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Faillissement.
181

Interes ten
Moratoire interesten - Gefailleerde - Aangifte van schuldvordering - Ingebrekestelling.
181

L
Lastgeving
Vertegenwoordiging in rechte - Vertegenwoordiger - Hoedanigheid - Betwisting Aard.
187

Levensonderhoud
Onderhoudsplicht - Verschillende schuldenaars in dezelfde graad - Persoonlijke verplichting - Geen hoofdelijkheid.
309

Levensonderhoud
Onderhoudsplicht t.a.v. bloedverwanten in de
opgaande lijn- Plicht van de kinderen, schoonzonen en schoondochters- Verschillende schuldenaars - Rangorde der schuldenaars. 309

Interesten
Moratoire interesten- Gemeentebelastingen
- Fraude, poging tot fraude en overtredingGeldboete.
260

J
Jeugdbescherming
Gemeenschap en gewest - Rechtsopvolging
in de rechten en verplichtigen van de StaatHangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
313

M
Milieurecht
Strafzaken- Oppervlaktewateren- Lozen
van afvalwater - Lozingsvergunning - Bijzondere voorwaarden- Plaatselijke omstandigheden- Vermelding.
352

Milieurecht
Strafzaken - Oppervlaktewateren - Lozen
van afvalwater - Lozingsvergunning - Bijzondere voorwaarden- Strijdigheid met andere
352
reglementen en besluiten - Gevolg.

Milieurecht

K
Kerkfabriek
Keizerlijk decreet van 30 december 1809 Samenstelling van de raad - Aantal raadsleden.
215

Koop
Voor onbepaalde tijd verleende concessie van
alleenverkoop- Concessie van alleenverkoop
200
- Begrip.

Minder-validen
Tegemoetkoming- Basisinkomen- Wijziging voor ingangsdatum - Beslissing administratie - Gegevens niet bekend - Geschil
- Arbeidsrechtbank- Mededeling gegevens
- Nieuwe aanvraag.
218

Minder-validen

Koop
Koopprijs- Verkoop onroerend goed- Geen
betaling - Ontbinding van rechtswege Ingebrekestelling.
346

Kort geding
Bevoegdheid partijen.

Strafzaken - Oppervlaktewateren - Lozen
van afvalwater- Vergunningsakte- Naleving van voorwaarden - Termijn - Overgangsbepaling - Gevolg.
352

Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende
tegemoetkoming- Integratietegemoetkoming
- Recht- Herziening- Ambtshalve herziening - Onderzoek - Inkomen.
271

Misbruik van vertrouwen
Ogenschijnlijke rechten der
291

Kort geding
Spoedeisend geval- Houding van de eiser Beoordelingsmacht van de rechter - Art.
320
584, eerste lid, Ger.W.

Bedrieglijk opzet - Begrip.

351

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel hestanddee!, eenheid van opzet- Moree! bestanddeel
- Misbruik van vertrouwen - Bedrieglijk
opzet - Begrip.
351

.,

. I

I

7-

0
Onaantastbare beoordeling door de feiten·
rechter
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Onderzoeksgerecht- Bevoegdheid ratione loci. 357

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers- Ontslag om dringende reden - Beschikking - Voorzitter
arbeidsrechtbank- Geen verzoening- Proceshandeling- Exceptie van nietigheid- Verval - Dekking - Gevolg.
221

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Dagvaarding - Termijn Berekening.
221

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers- Ontslag om dringende reden - Dagvaarding - Termijn Verval.
221

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers- Ontslag om dringende reden - Dagvaarding - Termijn Werkdag- Begrip.
221

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Buitenvervolgingstelling- Burgerlijke partij -Hoger
beroep - Ontvankelijkheid van het rechtsmiddel.
281

Onderzoeksgerechten
Beschikking tot verwijzing- Cassatieberoep
- Toetsing van het hof- Grenzen.
304

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis - Handhaving - In
vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige ornstandigheden- Noodzakelijkbeid van de hechtenisBeoordeling.
306

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Rechtspleging - Proces-verbaal van de terechtzit306
ting.

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Beschikking of arrest - Tegenwoordigheid van het
openbaar rninisterie.
306

Onderzoeksrechter
Voorlopige hechtenis- Bevel tot aanhouding
- In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde
verdachte - Nieuwe en ernstige ornstandigheden- Noodzakelijkbeid van de hechtenis
- Beoordeling.
306

Ontucht en prostitutie
Gerneentelijke verordeningen- Aanvullende
maatregelen- Aanzetten tot ontucht.- Begrip
240

Openbaar ministerie
Strafzaken - Vordering van het openbaar
ministerie - Proces-verbaal van de terechtzitting- Goedgekeurde doorhaling- Vermelding in de beslissing - Geen inschrijving
van valsheid - Gevolg.
238

Openbaar ministerie
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verstekbeslissing - Betekening op verzoek
van het openbaar ministerie - Gevolg. 305

Openbaar ministerie
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Onderzoeksgerechten - Beschikking of arrest Tegenwoordigheid van het openbaar rninisterie.
306

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken- Cassatieberoep- Openbare orde- Ontvankelijkbeid- VereisteBegrip - Hoger beroep.
373

Openbare orde
Vertegenwoordiging in rechte
Vertegenwoordiger - Hoedanigheid - Betwisting.
187

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen- Strafbeding - Buitensporige schadevergoeding- Toekenning van kleinere som.
187

R
Rechtbanken
Burgerlijke zaken- Algemeen- Bevoegdheden van het vonnisgerecht- Deskundigenonderzoek - Partij - Geen opmerkingen Gevolg.
183

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algerneen - Rechtsmacht- Taak van de rechter- Bepaling van
de toepasselijke rechtsregel -Recht van verdediging.
197

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- ,Artikel 6Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de
zaak- Burgerlijke zaken- Deskundigenonderzoek - Partij - Geen opmerkingen Gevolg.
183

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel6.1- Tuchtzaken- Eigenlijke rechtspraak - Behandeling - Vonnis - Openbaarheid - Begrip - Afstand van recht. 184

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel6.1- Onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie - Hof van assisen Verklaring van de jury - Debatten over de
toepassing van de wet- Vervanging van een
gezworene.
331

8 Rechten van de Mens
Arti,kel 6 - Artikel 6.1 - BelastingrechtDraagwijdte.
364

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel8Prive-leven - Eerbiediging - Telefoongesprekken - Opsporing - Onwettig verkregen informatie - Uitsluiting door de rechter.
233

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Vordering van het openbaar
ministerie - Proces-verbaal van de terechtzitting - Goedgekeurde doorhaling - Vermelding in de beslissing - Geen inschrijving
van valsheid - Gevolg.
238

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Algemeen- Omvang.
227

Rechtsbeginselen (Algemene)
Dwaling Rechtvaardiging Onoverkomelijke dwaling - Begrip - Draagwijdte- Verjaring- Burgerlijke zakenSchorsing.
325

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Taak van de rechter Afwijzing van een vordering - Rechtsgrond
waarop partijen zich niet hebben beroepen.
197

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Burgerlijke zaken - Toetsing
van de wettigheid - Begrip - Uitstel van
betaling.
193

Sociale zekerheid
Werknemers - Werkloosheid - Bijzondere
bijdrage - Betaling - Rechtsvordering Veijaring- Termijn- Duur.
274

Sociale zekerheid
Werknemers- Goederenvervoer, wettigheid.
375

Sociale zekerheid
Zelfstandigen- Bijzondere bijdrage- Sociaal
statuut- Vordering R.V.A.- VeijaringTermijn- Duur.
216

Stedebouw
Verkaveling - Verkavelingsbesluit - Vergunning - Geen goedgekeurd verkavelingsplan - Gevolg.
380

Stedebouw
Ruimtelijke ordening, plan van aanleg- Planschade - Gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is- Bouwgrond- Nabijheid
van andere woningen.
213

Stedebouw
Allerlei- Eigendom waarvoor een koninklijk
besluit tot bescherming is genomen - Later
gewestplan - Beperkingen van de rechten
van de eigenaar- Vergoeding- Voorwaarden.
336

Straf
Geldboete en opdeciemen - Gemeentebelastingen - Fraude, paging tot fraude en overtreding - Interest.
260

Straf
Allerlei - Strafwet - Uitvoeringsbesluit 199
Wijziging - Terugwerkende kracht.

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijzen inbegrepen) - Hof
van assisen - Veroordeling - Motivering.
360

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Vordering in kort geding - Omvang van de motiveringsplicht - Gebrek aan urgentie - Niet
dienende middelen.
320

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht- Verzachtende omstandigheden - Beschikking tot verwijzing - Meerdere verdachten- Misdaden en wanbedrijven
- Aan een verdachte ten laste gelegde misdaden- Verzachtende omstandigheden niet
omschreven - Vonnisgerecht onbevoegd Verdachten in hechtenis- Gevolgen.
361

s
Sociale zekerheid
Werknemers- Werknemersbijdrage- Verhaal op de werknemer - Gevolg.
227

T
Tekeningen en modellen
Benelux-Tekeningen ofModellenwet- Bescherming tegelijk door die wet en door Auteurswet
- Vereiste- Werk- Begrip.
210

Tussenkomst
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatiegeding - Partij, die geen verweerster is - Betekening van de voorziening
aan die partij - Draagwijdte - Gevolg. 303

Tussenkomst
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Ontvankelijkheid.
303

u
Uitlevering
Door de vreefnde overheid verleend bevel tot
aanhouding- Uitvoerbaarverklaring- Voorlopige vrijheidsbeneming - Regelmatigheid
- Invloed op de uitvoerbaarverklaring. 302
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Vervoer
Goederenvervoer- Landvervoer, wegvervoer
375
- Sociale zekerheid- Wettigheid.

Verbintenis
Vonnis in eerste aanleg- Voorlopige tenuitvoerlegging- Hoger beroep- Hervorming of
vernietiging- Schade- Vergoeding.
383

Verjaring
Burgerlijke zaken- Termijnen (aard, duur,
aanvang, einde)- Duur- Sociale zekerheid
- Zelfstandigen- Sociaal statuut- Bijzondere bijdrage- Vordering R.V.A.
216

Verjaring
Burgerlijke zaken- Termijnen (aard, duur,
aanvang, einde) - Duur- Vijfjarige verjaring - Niet periodieke schuld - Bijzondere
bijdrage voor sociale zekerheid.
216

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur,
aanvang, einde) - Duur- Sociale zekerheid
- Werkloosheid - Bijzondere bijdrage Betaling- Rechtsvordering.
274

Verjaring
Burgerlijke zaken- Termijnen (aard, duur,
aanvang, einde) - Burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf- Rechtsvordering gericht tegen de aansteller- Verschillende
misdrijven - Een enkel strafbaar feit Aanvang.
309

Verjaring
Burgerlijke zaken - Schorsing - Onoverkomelijke dwaling.
325

Landverzekering- Uitsluitende fout van het
slachtoffer - Schade bij repercussie geleden
door de rechthebbenden - Verplichtingen
van de W.A.M.-verzekeraar.
255

Verzet
Strafzaken - Ongedaan verzet - Eerstkomende terechtzitting - Uitspraak op latere
datum.
242

Verzet
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Termijn - Verstekbeslissing - Betekening
op verzoek van het openbaar ministerie. 305

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissing
265
alvorens recht te doen - Begrip.

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Allerlei - Vonnis in
eerste aanleg- Voorlopige tenuitvoerlegging
- Hoger beroep - Hervorming of vernietiging- Schade- Vergoeding.
383

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Vordering van het
openbaar ministerie - Proces-verbaal van de
terechtzitting- Goedgekeurde doorhalingVermelding in de beslissing- Geen inschrijving van valsheid - Gevolg.
238

Vonnissen en arresten

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning
van een recht- Nieuwe ve:rjaringstermijnAanvang.
325

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verstekbeslissing - Betekening op verzoek
van het openbaar ministerie - Gevolg. 305

Vonnissen en arresten

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering Nieuwe termijn - Aanvang.

Verzekering

Stuiting 284

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke
vordering voor de strafrechter - Douane en
accijnzen- Slijterijen van gegiste dranken Vergunningsrecht - Overtreding - Ve:rjaring van de strafvordering- Burgerlijke rechtsvordering- Ontdoken rechten- Bevoegdheid
van de strafrechter.
197

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke
vordering voor de strafrechter - Ve:rjaring
van de strafvordering- Gevolg t.a.v. de tijdig
ingestelde burgerlijke rechtsvordering. 284

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Algemeen - Collectief misdrijf wegens eenheid van opzet - Toepassing van de zwaarste
straf- Overtreding van de wet op de verdovende middelen- Bijzondere regeling inzake
uitstel en opschorting.
378

Tuchtzaken- Orde van Geneesheren- Raad
van beroep - Beslissing - Openbaarheid Begrip - Geneesheer - Behandeling met
gesloten deuren.
184

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten of
in vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel
tot aanhouding- Voorwaarden.
306

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten of
in vrijheid gestelde verdachte ~ Nieuwe en
ernstige omstandigheden - Noodzakelijkheid van de hechtenis - Beoordeling.
306

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf
- Maximum dat vijftien jaar dwangarbeid
niet te hoven gaat- Voorwaarden.
306

Voorlopige hechtenis
Handhaving - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige
omstandigheden- Noodzakelijkheid van de
hechtenis - Beoordeling.
306

10Werkloosheid

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Onderzoeksgerechten- Besclrikking of arrest - Tegenwoordigheid van het
openbaar ministerie.
306

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Onderzoeksgerechten- Rechtspleging - Proces-verbaal van de terechtzitting.
306

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Onderzoeksgerecht- Bevoegdheid ratione loci - Onaantastbare beoordeling.
357

Vordering in rechte
Vertegenwoordiging in rechte - Vertegenwoordiger - Hoedanigheid - Betwisting Aard.
187

Vordering in rechte
Sociale zaken - Proceshandeling - Exceptie
van nietigheid- Verval- Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden Voorzitter arbeidsrechtbank - Beschikking
- Geen verzoening - Aard - Gevolg. 221

Vordering in rechte
Sociale zaken - Proceshandeling - Exceptie
van nietigheid- Vervaltermijn- Dagvaarding-Voorzitter arbeidsrechtbank- Beschermde
werknemers - Ontslag om dringende rede!];

221

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken- Faillissement- Vordering van de curator- Draagwijdte.
247

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken- Uitbreiding ofwijziging
- Incidenteel beroep - Belang.
348

w
Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62 - Proces-verbaal - Toezending van
een afschrift- Vormen.
328

Werkloosheid
Gerechtigde - Vrijstelling van werklozencontrole op vaste aanmeldingsdag - Verplichte aanmelding op "eerstvolgende werkloosheidsdag waarop de controle georganiseerd
wordt" - Begrip.
298
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Recht op uitkering- Toekenning- Voltijdse
dienstbetrekking- Volledige werkdag- Dage194
lijkse arbeidsduur - Begrip.

Werkloosheid
Recht op uitkering - Arbeidsongeschiktheid
- Vaststelling- Weigering om een passende
dienstbetrekking te aanvaarden - Ontslag
om billijke redenen.
277

Werkloosheid
Recht op uitkering- Werknemer tewerkgesteld in een deeltijdse arbeidsregeling- Toekenning- Voorwaarden- Voltijdse dienstbetrekking - Aanbod.
277

Werkloosheid
Recht op uitkering - Deeltijdse arbeidsregeling - Normaal gemiddeld maandloon Berekening- Voordelen- Jaarlijkse voordelen - Eindejaarspremie.
322

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid- Nationale administratieve commissie
- Administratief beroep - Administratieve
beslissing - Termijn waarbinnen de administratieve beslissing moet genomen zijn Draagwijdte.
368

Werkloosheid
Allerlei - Bijzondere bijdrage - Betaling Rechtsvordering- Ve:rjaring- TermijnDuur. wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
274

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Algemeen - Wet - Begrip - Koninklijk
besluit tot bescherming van een landschap.
336

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Strafwet- UitvoeringsbesluitWijziging - Terugwerkende kracht.
199

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Wettigheid van besluiten en verordeningenSociale zekerheid- Werknemers- Goederenvervoer.
375

